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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ УГРУПУВАНЬ

У статті виділено особливості інтеграційних угрупувань країн різних континентів, розглянуто форми інте-
грації найбільш характерні для них, засоби та механізми, які сприяють досягненню цілей найрозвиненіших торго-
вельно-економічних об’єднань окремих регіонів, моделі розширення інтеграційних блоків. Проаналізовано тенденції 
міжнародної економічної інтеграції, характерні для останніх десятиліть із урахуванням відмінності рівнів еконо-
мічного розвитку країн-членів, а також інтеграційних угрупувань.
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means and mechanisms, which promote achievement of the objectives of trade and economic associations in individual re-
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Постановка проблеми. Створення торговельно-економічних об’єднань характерне для країн різних 
континентів незалежно від рівня їх економічного розвитку. Проте інтеграційні процеси найбільшого роз-
витку досягли в Європі та Північній Америці. Ефективнішою міжнародна економічна інтеграція (МЕІ) є 
в окремих угрупуваннях Латинської Америки, Африки, хоча більшість із них знаходяться на початкових 
етапах. Ці відмінності зумовлюють пошук причин, передумов, особливостей їх об’єднання, що призвели 
до відповідних результатів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку міжнародної економічної інтегра-
ції, досліджували як закордонні, так і вітчизняні вчені, зокрема І. В. Бураковским, В. І. Власовим, І. 
Е. Журбою, Н. Н. Лівенцевим, Морісом. Але А. О. Праневич, А. С. Філіпенком, Ю. В. Шишковим, 
О. І. Шнирковим та ін. [6; 7; 3; 2; 4; 5; 8]. Значну увагу було приділено аналізу форм МЕІ, питанням тор-
говельної та конкурентної політики окремих угрупувань тощо. 

Мета дослідження. Враховуючи поглиблення МЕІ, варто дослідити цілі, особливості створення та 
розвитку інтеграційних угрупувань залежно від рівня економічного розвитку їх членів, часу створення, 
а також із урахуванням географічної складової.



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 6(34), вересень, 2017 р.

© Н. В. Кривенко ISSN 2311-5149
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

5

Виклад основного матеріалу. Більшість країн є членами інтеграційних угрупувань. Так, уже у 2002 р. 
до регіональних торговельних угод (РТУ) не входили лише чотири країни, зокрема Гонконг, Макау, 
Тайвань, Монголія. У ГАТТ/СОТ було нотифіковано 250 РТУ, із яких майже половина (124) – після 
1995 р. Фактично у 2002 р. діяло 177 РТУ, прогнозували у 2005 р. їх зростання до 300. Угоди про вільну 
торгівлю складають 90% усіх РТУ, причому останні можуть суперечливо впливати на розвиток лібера-
лізації світової торгівлі – як сприяти збільшенню та диференціації торговельних бар’єрів, так і навпаки, 
порівняно з режимом найбільшого сприяння їх розглядають як «друге краще» [1, c. 104]. Спостерігається 
постійне збільшення кількості РТУ, а саме – зон вільної торгівлі (ЗВТ) та митних союзів (МС), причому 
темпи їх зростання досить нерівномірні. З 1948 по 1990 рр. зареєстровано лише 25 угод, у 2000 р. їх за-
гальна кількість досягла до 91, а у 2007 р. – 194. На 31 липня 2010 р. уклали 283 угоди про преференційні 
режими торгівлі, при цьому більше 200 з них – після 1990 р. Досить обмеженою була кількість МС, і 
більшість із них передбачали створення ЗВТ (усунення торговельних бар’єрів у межах угрупування, але 
збереження незалежної торговельної політики поза ними). Значна частина РТУ зосередилась не лише на 
відміні митних тарифів, але й сприянні прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та торгівлі, лібералізації по-
літики стосовно ПІІ тощо [2, c. 93; 94; 96]. Перераховані цілі і зумовили швидке збільшення створення 
інтеграційних угрупувань протягом останніх десятиліть.

Хоча варто зазначити, що розвиток МЕІ мав свої особливості в окремі часові періоди та в певних 
регіонах світу, деякі з них наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Регіональні особливості міжнародної економічної інтеграції

№ 
за/п Період Регіон активної інтеграції Головна мета інтеграції

1. 90-ті рр. ХХ ст.

Європа ЗВТ, МС, Спільні ринки
Африка МС, Спільні ринки (протягом 20–30 рр.)

Америка
Угоди про вільну торгівлю (насамперед, для Північ-
ної Америки)
ЗВТ, МС, Спільні ринки (Латинська Америка)

2. Поч. ХХІ ст. Країни Східної Азії [11] Угоди про вільну торгівлю

3. 50-60-ті рр. ХХ ст. Активна інтеграція між країнами з при-
близно однаковим рівнем розвитку –

4. 80-90-ті рр. ХХ ст.

Виникла тенденція до нового регіона-
лізму, особливість якої було підписання 
угод про вільну торгівлю між країнами 
різного рівня розвитку

–

5. Поч. ХХІ ст.
Тенденція щодо формування ЗВТ між 
існуючими угрупуваннями (ЗВТ ЄС-
МЕРКОСУР)

ЗВТ

Складено автором з використанням [1, с. 104; 2, c. 94].

Водночас слід зазначити, що хоча одну з передумов успішної інтеграції чимало вчених бачать у од-
наковому економічному розвитку країн, які об’єднуються, досвід показує позитивні наслідки і в проти-
лежних випадках, наприклад, у НАФТА. 

Щодо особливостей інтеграційних угрупувань у різних регіонах світу, то варто відзначити, що для 
Африки головною метою було створення МС чи спільних ринків протягом 20–30 років, Азії, Північної 
Америки, насамперед, угоди про вільну торгівлю, Європи та Латинської Америки є приклади ЗВТ, МС, 
спільних ринків [1, c. 104].

Аналіз реалізації цілей і досягнених результатів МЕІ показує, що в різних угрупуваннях для вирішен-
ня проблеми збереження балансу інтересів є:

• в ЄС – масштабна нормативно-правова база, яка дозволяє розвивати різноформатні торговельні від-
носини залежно від ступеня економічної та політичної готовності країн, жорсткий механізм контролю 
за виконанням взятих зобов’язань, наявність компенсаційного фінансового механізму, ставка на ріст 
конкурентоспроможності національних господарств;

• в НАФТА – наявність явного лідера, економічно зацікавленого в інтеграції, можливість асиметрич-
но усувати митні збори, обов’язковість виконання рішень, які приймають у межах угрупування;

• МЕРКОСУР – об’єднання нових індустріальних країн, які наближаються за рівнем економічного 
розвитку до промислово розвинених, прагнення від міжнародного співробітництва отримати максималь-
ну вигоду, посилити позиції на міжнародній арені; удосконалення економіки;

• в АСЕАН – значний досвід співробітництва в різношвидкісному форматі, що враховує інтереси най-
менш економічно розвинених країн, що дозволяє поступово, беззбитково для економіки інтегруватися;
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• в ЕКОВАС – спільні проблеми розвитку, протистояння зовнішнім загрозам, можливість об’єднання 
зусиль для подолання економічної відсталості [3, c. 243].

Для угрупувань різних континентів можна виокремити форми інтеграції характерніші для них, зо-
крема для Східної Азії – Угоди про вільну торгівлю (таблиця 1), проте назва ще не забезпечує рівень, що 
видно на прикладі Африки. Справді, найвищого рівеня досяг лише Європейський Союз.

Щодо моделі розширення регіональних інтеграційних блоків, то варто зазначити, що виділяють 
коінте граційну (ЄС), модель розширення та поглиблення кооперації (НАФТА), модель поглиблення ін-
теграційних зв’язків (АСЕАН), нову модель із нечіткими ознаками [4, c. 41]. Тобто з наведенного видно, 
що для кожного угрупування характерними є певні особливості розширення, які необхідно враховувати 
в разі інтеграції.

Найрозвинутішими інтеграційними угрупуваннями залишаються ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР. Водно-
час ЄС має різні програми співробітництва та угоди з країнами сусідами (Україна), регіональними угру-
пуваннями (МЕРКОСУР, АСЕАН), групами держав [5, с. 39]. Більшість перехідних економік прагнуть 
вступити в наявні об’єднання, наприклад, ЄС. Але перспективи мають і створені ними нові угрупування, 
ефективність яких визначають ходом економічних змін їх членів [6, c. 128]. Щодо першого, то це видно 
з кількох хвиль розширення ЄС, збільшення й інших угрупувань, хоча паралельно можемо спостерігати 
і дезінтеграційні процеси. 

Період із 1970 р. по 1995 р., на думку Сакса та Уорнера, у світовій історії можна вважати часом найви-
значнішої інституціональної гармонізації та економічної інтеграції [6, c. 129]. Слід зазначити, що вагоме 
значення для МЕІ мали 90-ті роки, а саме створення ЄС (Маастрихтський договір і приєднання Австрії, 
Швеції, Фінляндії), НАФТА, СНД та ін., а також формування низки субрегіональних угрупувань, зокре-
ма серед країн останнього угрупування (ОЧЕС, ГУАМ та ін.).

Наростає глибина інтеграційних процесів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, але в більшості ре-
гіонів Південної Азії, Латинської Америки, Африки, на Середньому Сході не спостерігають суттєвого 
ефекту від регіональної співпраці. Також у СНД інтеграційні процеси багато в чому є формальними. Але 
варто враховувати, що країни не можуть протистояти викликам глобалізації, вистояти в сучасній гло-
бальній конкуренції, якщо не використовують у своїй економічній стратегії вагомий потенціал інтеграції 
[7, с. 64]. 

Важливо відзначити й об’єднання між великими інтеграційними угрупуваннями, наприклад, у 
1998 р. підписано Угоду між МЕРКОСУ та Андським співтовариством про створення ЗВТ [8, c. 292], 
також укладено між МЕРКОСУР та ЄС Рамкову міжрегіональну угоду, що передбачає створення ЗВТ, 
яка вступила в силу після ратифікації в 1999 р. [9, с. 132] та ін.

Висновки. Отже, у світі спостерігають збільшення кількості інтеграційних угрупувань між країнами 
різних континентів, причому для окремих періодів характерна активізація об’єднання в деяких з них, 
зокрема на початку ХХІ ст. – Азії. Важливим є виникнення у 80–90-ті рр. XX ст. тенденції інтеграції 
між країнами різних рівнів розвитку, а також – великими інтеграційними угрупуваннями (причому та-
кож і різних рівнів економічного розвитку, зокрема ЄС МЕРКОСУР), розділяють моделі розширення 
інтеграційних блоків тощо. Найрозвиненішими угрупуваннями залишаються ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, 
водночас окремі країни намагаються приєднатись до них, хоча спостерігають окремо інтеграцію між 
ними, успіх якої можливий за відповідних дій членів угрупувань. Залежно від території, часу створення 
та функціонування інтеграційних торговельно-економічних об’єднань, останні мають певні особливості, 
які необхідно враховувати з метою як визначення власної стратегії, так і прогнозу подальшого стану на 
світовій арені.
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