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ТЕМА 8 

Міжнародні економічні інтеграційні про-

 

Глобалізація Регіоналізація 

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ 

Ознаки: 

взаємопроникнення національних виробничих процесів; 

необхідність та цілеспрямованість регулювання інтеграційних процесів; 

виникнення міждержавних структур; 

усунення обмежень; 

узгодження законодавств і стандартів; 

єдина валюта; 

єдина зовнішньоторговельна політика. 
Умови: 

розвинена інфраструктура; 

наявність політичних рішень уряду. 
Наслідки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

позитивні: 

збільшення розмірів ринку; 

зростання конкуренції між 
      країнами; 

забезпечення кращих умов          
       торгівлі; 

покращення інфраструктури; 

розповсюдження передових 
      технологій. 

негативні: 

у менш розвинених країнах – 
відтік ресурсів; 

олігопольна змова країн- 
       учасниць або ТНК веде 
       до підвищення цін; 

при дуже значній концентрації 
можливі втрати при збільшенні 
масштабів виробництва. 

Рівні інтеграції 

 

 

зона вільної торгівлі 

митний союз 

спільний ринок 

економічний союз 

повна інтеграція 

Макрорівень Мікрорівень 

Міжфірмовий рівень: 

Вертикальна інтеграція 

Горизонтальна інтеграція 
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План лекції 
1. Суть, головні передумови та етапи розвитку міжнародної 

економічної інтеграції. 

2. Сучасні інтеграційні угруповання країн. 

3. Міжнародні економічні організації системи ООН. 

4. Економічні наслідки інтеграції країн. 

 

План семінарського заняття  
1. Поняття міжнародної економічної інтеграції. 

2. Рівні міжнародної економічної інтеграції. 

3. Передумови розвитку інтеграційних процесів. 

4. Зона вільної торгівлі. 

5. Митний союз. 

6. Спільний ринок. 

7. Економічний союз. 

8. Повна інтеграція. 

9. Європейський Союз. 

 

Ключові поняття 
Глобалізація – globalization – тісна взаємодія і сплетіння з 

економічних, політичних, соціальних, правових, інформаційних, 

культурних та інших трансакцій на світовому терені, поширення 

безпосередніх і опосередкованих зв’язків між суб’єктами економічної 

діяльності всіх країн світу.  

Економічна інтеграція – economic integration – процес 

зближення національних економік шляхом утворення єдиного 

економічного простору для вільного переміщення товарів, послуг, 

капіталів, робочої сили через національні кордони. 

Економічний союз – economic union – форма економічної 

інтеграції, яка вимагає не лише інтеграції у сфері 

зовнішньоторговельної і виробничої діяльності, але й інтеграції 

економічної політики.  

Зона вільної торгівлі – free-trade area – найпростіша форма 

економічної інтеграції, за якої всі члени угруповання взаємно 

скасовують мито на товари та послуги, що надходять у сферу 

зовнішньої торгівлі країн-учасниць.  

Митний союз – custom union – поглиблена форма економічної 

інтеграції, яка крім скасування мита на торгівлю між країнами-

членами угруповання, виробляє і застосовує єдиний митний тариф у 

торгівлі з іншими країнами.  
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Повна інтеграція – Complete integration – форма економічної 

інтеграції, яка передбачає відмову від більшості суверенних прав, 

тобто чим більше економічної інтеграції, тим менше політичного 

суверенітету.  

Регіоналізація – regionalization – поглиблення міжнародних 

зв’язків на компактному просторі, що зветься регіоном.  

Спільний ринок – common market – форма економічної 

інтеграції, яка передбачає “чотири свободи”, тобто вільний рух 

товарів, робочої сили, капіталу, а також вільне створення центрів 

підприємницької діяльності.  

 

Завдання для індивідуальної роботи  
Теми рефератів: 

1. Інтеграція. Основні риси і тенденції. 

2. Міжнародне виробниче співробітництво. 

3. Економічні об’єднання країн та їх місце в системі міжнародних 

економічних відносин. 

4. Україна в інтеграційному процесі світу. 

5. Концепція сталого розвитку України та її вплив на інтеграцію 

України в світове співтовариство. 

6. Спеціалізовані організації ООН. 

7. ООН: мета, форми та регіональна структура діяльності. 

8. Моделі торгової політики і міжнародні економічні інтеграції. 

9. Динамічні моделі міжнародної конкурентоспроможності. 

10.  Стан та розвиток європейських інтеграційних процесів. 

 

Тести для самоконтролю: 

1. Поширення безпосередніх і опосередкованих зв’язків між 

суб’єктами економічної діяльності всіх країн світу називається: 

а) економічна інтеграція; 

б) глобалізація; 

в) інтернаціоналізація; 

г) регіоналізація. 

 

2. Який рівень регіоналізації характеризує співробітництво між 

прикордонними адміністративно-територіальними утвореннями 

держав, наприклад єврорегіони? 

а) мікрорегіональний; 

б) макрорегіональний; 

в) мезорегіональний; 

г) регіональний. 
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3. Назвіть початкову стадію регіонального інтеграційного процесу: 

а) зона преференційної торгівлі; 

б) вільний торговельний простір; 

в) спільний ринок; 

г) економічний союз. 

 

4. Що є головною рисою вільного торговельного простору? 

а) усунення обмежень на імміграцію, еміграцію та переливання 

капіталу через кордони; 

б) спільна торговельна політика по відношенню до країн, що не 

входять до торговельного простору; 

в) кожна країна проводить свою власну політику по відношенню 

до країн, що не є членами вільного торговельного простору; 

г) відсутність обмежень на торгівлю. 

 

5. Що є головною рисою митного союзу? 

а) усунення обмежень на імміграцію, еміграцію та переливання 

капіталу через кордони; 

б) спільна торговельна політика по відношенню до країн, що не 

входять до митного союзу; 

в) країни-учасниці митного союзу повинні використовувати 

спільну валюту; 

г) відсутність обмежень на торгівлю серед країн-учасниць. 

 

6. Цілями організації європейського економічного співробітництва є: 

а) стабілізація валют; 

б) зняття обмежень на шляху переміщення товарів; 

в) об’єднання економічного потенціалу; 

г) поліпшення торговельних відносин. 

 

7. Європейський Союз передбачає: 

а) створення єдиних зовнішніх тарифів; 

б) гармонізацію політики різних країн у галузі економіки; 

в) усунення перешкод на шляху просування товарів, капіталу і людей; 

г) створення інтеграційних утворень. 

 

8. Основними ідеями при створенні Європейської асоціації 

вільної торгівлі є: 

а) повна інтеграція на користь створення зони вільної торгівлі; 

б) зняття обмежень на шляху переміщення промислових товарів 

між країнами-членами; 
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в) сприяння економічному зближенню країн; 

г) збереження структури зовнішніх тарифів кожної країни. 

 

9. Який виконавчий орган Європейського Союзу має право 

подавати на затвердження раді міністрів проекти законів? 

а) Суд Європейського Співтовариства; 

б) Європейський парламент; 

в) Комісія Європейського Співтовариства; 

г) Європейська рада. 

 

10.  Який орган здійснює контроль за діяльністю комісії 

Європейських співтовариств і затверджує загальний бюджет? 

а) Суд Європейського Співтовариства; 

б) Європейський парламент; 

в) Соціальна рада; 

г) Європейська рада. 

 

11.  Який орган координує співробітництво органів виконавчої 

влади держав-учасниць СНД в економічній, соціальній та інших 

сферах загальних інтересів? 

а) Економічний суд; 

б) Співдружність Незалежних Держав; 

в) Рада голів урядів; 

г) Рада Економічної Взаємодопомоги. 

 

12.  Які основні ідеї Європейського економічного простору? 

а) вільний рух товарів, послуг, капіталів і робочої сили; 

б) узгодження політики в галузях економіки, наукових 

досліджень, довкілля, у соціальній сфері; 

в) єдність соціально-економічних реформ; 

г) заохочення та взаємний захист інвестицій. 

 

13.  До яких основних правил зводяться принципи структурної 

перебудови стратегічного розвитку України? 

а) підвищення регулюючої ролі держави; 

б) опора на власні ресурси; 

в) інноваційний тип розвитку; 

г) використання інтеграційних процесів. 
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14.  Які основні напрями інтернаціоналізації української економіки? 

а) розвиток зовнішньої торгівлі; 

б) міграція робочої сили; 

в) подолання транспортних кордонів; 

г) залучення іноземного капіталу у формі інвестицій. 

 

15.  Процес розширення економічного і виробничого співро-

бітництва, об’єднання національних господарств двох і більше 

суверенних держав, який передбачає утворення єдиного економічного 

регіону називається: 

а) економічна інтеграція; 

б) регіональна інтеграція; 

в) інтернаціоналізація; 

г) регіоналізація. 

 

16.  Назвіть найпростішу форму економічної інтеграції: 

а) митний союз; 

б) спільний ринок; 

в) зона вільної торгівлі; 

г) валютний союз. 

 

17.  Яка з форм економічної інтеграції передбачає вільне 

створення центрів підприємницької діяльності? 

а) митний союз; 

б) спільний ринок; 

в) зона вільної торгівлі; 

г) валютний союз. 

 

18.  Яка з форм економічної інтеграції передбачає відмову від 

більшості суверенних прав? 

а) валютний союз; 

б) економічний союз; 

в) зона вільної торгівлі; 

г) повна економічна інтеграція. 

 

19.  Вкажіть вищий керівний орган Європейської асоціації вільної 

торгівлі? 

а) парламент; 

б) Європейська рада; 

в) Консультативна рада; 

г) Рада Економічної Взаємодопомоги. 
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20.  Який документ передбачав свободу пересування громадян 

Європейського економічного співтовариства і запровадження 

спільних візових правил стосовно іноземців з третіх країн? 

а) Амстердамський договір; 

б) Шенгенська угода; 

в) Маастрихтський договір; 

г) Ніццька угода. 

 

Контрольні запитання  
1. Які необхідні передумови для міжнародної економічної інтеграції? 

2. Членом яких економічних угруповань є Україна? 

3. Наведіть приклади інтеграційних угруповань у різних країнах 

світу, які мають на меті створення зони вільної торгівлі, митного 

союзу, спільного ринку. 

4. Назвіть основні етапи розвитку ЄС, охарактеризуйте їх. 

5. Які існують основні типи інтеграційних об’єднань. 

6. Яка структура ООН? 

7. Членом яких економічних угруповань є Україна? 
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