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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В умовах глобалізації зростаюча інтернаціоналізація та 

відкритість національних економік, міжнародний розподіл праці, науково-

технічний розвиток, динамічна зміна ринкової кон’юнктури сприяють швидкому 

переходу міжнародних економічних відносин на якісно новий рівень, позитивно 

впливаючи при цьому на розвиток національної економіки, що є вкрай необхідним 

для країн, що розвиваються. Країни Близького Сходу володіють значним 

потенціалом не тільки для власного економічного розвитку, а й для здійснення 

впливу на світогосподарські процеси. Одночасно, ступінь залученості країн 

регіону до процесів міжнародної економічної інтеграції є вкрай неоднорідним, а 

самі країни Йорданського басейну лише розпочинають формування економічної 

парадигми інтеграційної взаємодії. Країни Йорданського басейну, які є територією 

Південного Середземномор'я, розташовані в безпосередній близькості від 

розвинених країн Європи і одночасно представляють собою арену гострих 

політичних і соціальних конфліктів, що наділяє даний регіон статусом 

проблемного з точки зору політики, економіки і безпеки. Саме тому важливим  

інструментом розв’язання протиріч є гармонізація політичних та соціально-

економічних відносин з використанням механізмів міжнародної інтеграції. 

Значний внесок у дослідження теорії економічної інтеграції внесли такі 

вчені, як: А. Агапов, В. Андрійчук, О. Бабуріна, Е. Бенуа, О. Булатова, Г. Кассель, 

Ж. Монне, В. Обухівський, М. Панич, В. Паньков, А. Предоль, Ж. Руефф, 

В. Сіденко, З. Соколова, О. Спартак, М. Стрижнев, П. Трофимова, А. Філіпенко, 

Л. Фітуні, В. Хальштейн, Ю. Чентуков, О. Чернега, Ю. Шишков, Р. Шуман. 

Особливості економічного розвитку країн Йорданського басейну 

перебувають у фокусі уваги таких дослідників, як Р. Бертон, Ю. Бочарова, 

В. Білозубенко, Г. Дігері, П. Дікен, О. Іващенко, Ф. Клермон, Р. Кокс, Н. Резнікова, 

Е. Сміт, Дж. Сорос, Дж. Стігліц, У. Ханнерз та інші. 

Разом з тим залишається невирішеним ряд наукових завдань щодо 

дослідження участі країн Близького Сходу та Йорданського басейну в процесах 

міжнародної економічної інтеграції: фрагментарно визначається специфіка 

інституціонального забезпечення розвитку інтеграційної взаємодії країн 

Йорданського басейну; недостатньо уваги приділяється формуванню передумов та 

наслідкам формування регіонального інтеграційного об’єднання в регіоні. 

Ураховуючи глобальні трансформації та нові виклики, необхідним є поглиблення 

інтеграційної взаємодії країн Йорданського басейну, потребують дослідження та 

удосконалення механізми участі Палестини в процесах міжнародної економічної 

інтеграції. Саме це визначило актуальність обраної теми, обумовило мету та 

завдання дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, а саме 

держбюджетної теми «Механізм міжнародного менеджменту в умовах глобальної 

нестабільності» (номер держреєстрації 0113U000638, 2013-2015 рр.), у рамках якої 

автором розроблено рекомендації щодо врахування впливу міжнародної 

економічної інтеграції на розвиток міжнародного та національного бізнесу.  
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Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретико-методологічних основ дослідження інтеграційних процесів та розробка 

науково-практичних рекомендацій щодо поглиблення міжнародної інтеграційної 

взаємодії країн Йорданського басейну. 

Для досягнення мети в роботі поставлено і вирішено наступні задачі: 

 визначити сутність, передумови та фактори розвитку міжнародної 

економічної інтеграції; 

 визначити механізми формування та розвитку інтеграційних об’єднань; 

 дослідити участь країн Близького Сходу в процесах міжнародної 

економічної інтеграції; 

 обґрунтувати специфіку інституціонального забезпечення розвитку  

інтеграційної взаємодії країн Йорданського басейну; 

 проаналізувати тенденції розвитку регіональних та трансрегіональних 

інтеграційних процесів за участю країн Йорданського басейну; 

 розробити концептуальні засади дослідження міжнародної інтеграційної 

взаємодії країн Йорданського басейну; 

 запропонувати рекомендації щодо розвитку інтеграційної стратегії країн 

Йорданського басейну; 

 виявити напрями інтеграційного розвитку Палестини. 

Об'єктом дослідження є процеси міжнародної економічної інтеграції. 

Предметом дослідження є умови, чинники, тенденції, механізми 

формування та розвитку регіональної та трансрегіональної інтеграційної взаємодії 

країн Йорданського басейну. 

  Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертаційної 

роботи є фундаментальні положення економічної теорії, міжнародної економіки, 

праці вітчизняних і зарубіжних учених щодо дослідження міжнародних 

інтеграційних процесів, у тому числі особливостей міжнародної економічної 

інтеграції країн Близького Сходу. Дослідження ґрунтується на діалектичному 

методі пізнання та системному підході. Основні наукові результати дисертації 

одержано з використанням комплексу загальнонаукових і спеціальних методів 

дослідження, а саме: наукової дедукції та індукції (для розробки теоретичних 

підходів до обґрунтування сутності міжнародної економічної інтеграції), 

системного аналізу та синтезу (для встановлення принципів, форм та 

особливостей протікання міжнародних інтеграційних процесів), систематизації та 

узагальнення (для обґрунтування теоретичних засад формування інтеграційного 

об’єднання), аналогії (для розробки алгоритму удосконалення інтеграційної 

стратегії Палестини та концептуальних засад підвищення якості інтеграційної 

взаємодії країн Йорданського басейну), а також спеціальні методи аналізу: 

історичного і абстрактно-логічного (для обґрунтування особливостей розвитку 

міжнародної економічної інтеграції в країнах Йорданського басейну), 

інституціонально-компаративного (для аналізу протікання регіональних та 

трансрегіональних інтеграційних процесів у країнах Йорданського басейну), 

статистичного (для аналізу тенденцій розвитку інтеграційних процесів країн 

Близького Сходу, Йорданського басейну), економіко-математичного та графічного 
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(для визначення територіальної нерівномірності економічного розвитку країн 

Йорданського басейну). 

Інформаційною основою дослідження є офіційні дані міжнародних 

організацій (ЮНКТАД, СОТ, ООН, Світового банку та ін.), статистичних відомств 

і центральних органів влади ЄС та Палестини, нормативно-правові акти та 

міжнародні договори ЄС та країн Йорданського басейну, матеріали наукових 

періодичних видань, Інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретико-

методологічних засад дослідження міжнародної економічної інтеграції та 

обґрунтуванні науково-практичних рекомендацій і концептуальних підходів щодо 

підвищення ефективності інтеграційних процесів в країнах Йорданського басейну. 

Основні положення, які формують наукову новизну результатів проведеного 

дослідження, полягають у наступному: 

вперше: 

обґрунтовано необхідність розробки нової парадигми розвитку інтеграційної 

стратегії країн Йорданського басейну, яка концептуально базується на визнанні та 

врахуванні перманентного домінування в регіональному інтеграційному процесі 

історично сформованих геополітичних викликів (військові конфлікти, ісламський 

екстремізм, боротьба за водні джерела тощо), розв’язання яких потребує спільних 

зусиль усіх країн регіону, і полягає у формуванні стійких механізмів підвищення 

інтенсивності інтеграційної взаємодії та підтримці інтеграційно-орієнтованих 

напрямів співробітництва в довгострокових національних стратегіях розвитку; 

удосконалено: 

концептуальні засади дослідження інтеграційної взаємодії країн 

Йорданського басейну, які на підставі урахування специфіки розвитку територій та 

механізмів реалізації внутрішньої та зовнішньої інтеграції дозволили визначити 

напрями поглиблення інтеграційної взаємодії країн: екстенсивний (збільшення 

обсягів взаємодії в усталених напрямах міжнародного співробітництва з 

урахуванням економічних інтересів кожної країни) та інтенсивний (розвиток 

співробітництва та консолідація за рахунок поступового переходу до інноваційних 

форм взаємодії, посилення значущості спільних інтеграційних інститутів, зростання 

економічної консолідації), комплексне застосування яких дозволяє активізувати 

регіональну та трансрегіональну інтеграційну взаємодію країн регіону; 

визначення закономірностей розвитку інтеграційної взаємодії країн 

Йорданського басейну, які полягають у поступовій синхронізації економічних 

процесів в країнах регіону; поглибленні науково-технічного співробітництва; 

зростанні значущості історичних та культурних факторів при формуванні спільних 

проектів; посиленні координаційної значущості універсальних (Ліга арабських 

держав, Організація ісламського співробітництва) та інтеграційних міжнародних 

організацій (Агадірська угода, Рада арабської економічної єдності тощо); 

зростанні домінуючого впливу рівня соціально-економічного розвитку на 

інтеграційну активність, що призводить до збереження пасивного характеру 

інтеграційної взаємодії країн регіону та орієнтації на поглиблення 

трансрегіонального співробітництва; 
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отримали подальшого розвитку: 

теоретико-методологічні засади дослідження механізму формування 

інтеграційного об’єднання, основними складовими якого виступають суб’єкти 

(представники урядів країн, державних та муніципальних утворень, групи 

менеджерів), об’єкти (інтеграційний процес, економічні відносини між суб’єктами 

міжнародних відносин, інституціональний процес тощо), управлінські засади 

розвитку (цілі, завдання, функції, методи), який передбачає створення ієрархічної 

організаційної структури управління інтеграційною взаємодією країн-учасниць та 

формування специфічного правового забезпечення процесів регулювання 

політичних та соціально-економічних відносин;  

категоріально-понятійний апарат дослідження міжнародної економічної 

інтеграції в частині визначення поняття «трансрегіональна інтеграція», яке, на 

відміну від існуючих, відображає умови для досягнення вищого рівня взаємодії 

суб’єктів господарювання та специфіку кореляції між законотворчими 

інститутами в процесі конвергенції при дотриманні базових принципів цілісності, 

емерджентності, організованості, координованості інтеграційних процесів, що 

дозволяє визначити трансрегіональну інтеграцію як процес поступового створення 

численних мереж відносин національних суб'єктів господарювання різних 

регіонів, в межах яких на основі спільних політик і нормативно-правових актів у 

визначених сферах взаємодії здійснюється регулювання окремих напрямів 

розвитку національних економік; 

кількісний інструментарій оцінки глибини та напрямів інтеграційного 

розвитку Палестини, який ґрунтується на моделі рівномірної поляризації векторів 

інтеграційної взаємодії в межах регіональної та трансрегіональної інтеграції, що 

дозволило обґрунтувати алгоритм стратегії інтеграційного розвитку, який 

враховує: 1) цілі (гармонізація політичних відносин; підвищення темпів 

економічного зростання); 2) завдання (залучення інвестицій; диверсифікація  

зовнішньоторговельних процесів; впровадження інноваційних технологій; 

активізація міжнародного співробітництва в гуманітарній сфері); 3) інструменти 

(правові інститути; суб’єкти господарювання; функціональні підсистеми 

інтеграції); 4) напрями посилення інтеграції з ЄС та країнами Йорданського 

басейну (формування спільних інститутів взаємодії; створення єдиного соціально-

економічного простору; формування культури солідарності та ін.), що дозволить 

підвищити ефективність участі Палестини у процесах міжнародної економічної 

інтеграції. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 

теоретико-методичних положень, висновків та рекомендацій щодо розвитку 

процесів міжнародної економічної інтеграції країн Близького Сходу та 

удосконалення якості інтеграційної взаємодії країн Йорданського басейну, у т.ч. 

підвищення ефективності інтеграційної стратегії Палестини в рамках регіональної 

і трансрегіональної взаємодії. 

Рекомендації та пропозиції, викладені у дисертації, впроваджено у практичну 

діяльність Управління економіки виконкому Криворізької міської ради (довідка 

№ 988/01-07 від 17.05.2016 р.) – кількісний інструментарій оцінки глибини та 

напрямів інтеграційного розвитку суб’єкта господарювання; Запорізької торгово-
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промислової палати (довідка № 1547/р від 04.05.2016 р.) – результати оцінки глибини 

міжнародної економічної інтеграції країн Йорданського басейну, а також визначені 

автором концептуальні засади дослідження інтеграційної взаємодії; ТОВ «Альянс+» 

(довідка № 157/В від 18.04.2016 р.) – обґрунтування специфіки інституціонального 

забезпечення розвитку інтеграційної взаємодії країн Йорданського басейну; ТОВ 

«Інформаційні технології» (довідка № 575 від 22.04.2016 р.) – визначення 

закономірностей і домінуючих тенденцій інтеграційної взаємодії країн Йорданського 

басейну; обґрунтування нерівномірності економічного розвитку країн Йорданського 

басейну; науковий підхід щодо поглиблення інтеграційної взаємодії країн 

Йорданського басейну; ТОВ «Альбіон» (довідка № 178/04/2016 від 15.04.2016 р.) – 

алгоритм удосконалення інтеграційної стратегії Палестини, що передбачає 

використання моделі рівномірної поляризації векторів інтеграційної взаємодії в 

межах регіональної та трансрегіональної інтеграції. 

Отримані наукові результати також використовуються у навчальному 

процесі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського МОН України при розробці навчально-

методичного забезпечення і викладанні дисциплін «Міжнародна інтеграція», 

«Європейська інтеграція» (довідка № 745 від 24.05.2016 р.). 

Особистий внесок автора. Усі результати дослідження, які відображено у 

дисертаційній роботі, отримані здобувачем самостійно й відбивають авторський 

підхід до вирішення завдання щодо поглиблення теоретико-методичних основ 

дослідження міжнародних інтеграційних процесів, визначення особливостей 

розвитку інтеграційних процесів в країнах Йорданського басейну та напрямків 

підвищення їх ефективності, а також розробки загальних рекомендацій щодо 

формування інтеграційної стратегії Палестини в межах економічного 

співробітництва з ЄС та іншими країнами регіону. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися, обговорювалися й отримали схвалення на 5 міжнародних 

конференціях: «Економічна політика країн ЄС» (м. Познань, Польща, 2013 р.); 

«Бізнес та умови його розвитку: національний і міжнародний дискурси» 

(м. Донецьк, 2014 р.);  «Бъдещето въпроси от света на науката» (м. Софія, 2015 р.); 

«Економічні та інноваційно-інвестиційні процеси: стан та розвиток» (м. Одеса, 

2016 р.); «Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни» 

(м. Запоріжжя, 2016 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 13 наукових праць 

загальним обсягом 23,1 д.а., з яких особисто автору належить 5,55 д.а., з них – 

одна колективна монографія обсягом 18,7 д.а., з яких особисто автору належить 

1,4 д.а., 6 статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 2,9 д.а., з яких 

особисто автору належить 2,65 д.а., у тому числі у наукових періодичних виданнях 

України, включених до міжнародних наукометричних баз, – 4 роботи загальним 

обсягом 1,9 д.а., з яких особисто автору належить 1,65 д.а. 

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 198 найменувань, 11 

додатків. Зміст роботи викладено на 177 сторінках друкованого тексту, включаючи 

20 рисунків на 14 сторінках і 18 таблиць на 13 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і завдання, 

визначено об'єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну і 

практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження міжнародних 

інтеграційних процесів» визначено сутність та узагальнено теоретичний базис 

розвитку міжнародної економічної інтеграції; систематизовано положення теорій 

міжнародної економічної інтеграції; досліджено механізми формування та 

розвитку інтеграційних об’єднань.  

Формування нового світового порядку наприкінці ХХ – початку ХХІ 

століття здійснило значний вплив на підвищення динамізму економічного та 

соціального розвитку, що стало найбільш впливовим фактором трансформації 

взаємодії суб’єктів міжнародних відносин. Така взаємодія представляє собою 

багаторівневу та мультиканальну систему зв’язків, активізація яких сприяє 

відкритості національних економік, динамічному розвитку ринкових умов, 

розвитку міжнародного поділу праці тощо. Сучасні глобальні соціальні, 

економічні та правові відносини формують підтримуючі та стимулюючі умови для 

генерування інтеграційних процесів. Міжнародна економічна інтеграція укріплює 

конкурентоспроможність суб’єктів господарювання, прискорює науково-

технічний прогрес, збільшує масштаби виробництва, розвиває спеціалізацію і 

кооперацію виробництва, що позитивно впливає на економічне зростання. 

На підставі аналізу та узагальнення теоретичного базису дослідження 

міжнародних інтеграційних процесів, а саме положень теорії федералізму 

(Р. Куденхов-Калері, А. Бріан, Ю. Клочкова), теорії функціоналізму (Д. Мітрані), 

трансакціоналістської теорії (К. Дойч), теорії неофункціоналізму (Р. Шуман, 

Л. Ліндберг, С. Хофман), теорії неоінституціоналізму (У. Ростоу, Р. Коуз) 

обґрунтовано актуальність та доцільність використання декількох теоретичних 

підходів до визначення сутності трансрегіональної інтеграції як процесу створення 

численних мереж відносин між суб’єктами міжнародної економіки на основі спільної 

політики та спільних механізмів регулювання та контролю господарської діяльності, 

серед яких: факторний підхід (визначає необхідні умови досягнення найвищого рівня 

взаємодії суб’єктів); системний підхід (підкреслює взаємозв’язок між взаємодіючими 

суб’єктами); процесний підхід (фокусується на створенні та функціонуванні 

інтеграційного об’єднання); інституційний підхід (визначає економічну інтеграцію з 

позиції кореляції між різними інститутами в процесі конвергенції). 

Систематизовано принципи міжнародної економічної інтеграції, що на 

відміну від існуючих, враховують не лише ідеї цілісності та відносної 

незалежності держав-членів (принципи організованості, координованості, 

погодження тощо), а й особливості їх взаємодії в межах інтеграційного об’єднання 

(принципи емерджментності, ізоморфізму, агрегування). 

Обґрунтовано концептуальні засади розвитку міжнародної економічної 

інтеграції, в рамках яких визначено передумови, фактори розвитку та цілі 

міжнародної економічної інтеграції (рис. 1). Відзначено, що варіативність цілей 

залежить від фази інтеграції та взаємообумовлених факторів її розвитку. У цьому 

контексті інтеграційні процеси розглядаються як динамічні, що обумовлює 
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постійне удосконалення науково-методичного інструментарію їх дослідження та 

формування нових інтеграційних теорій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Рис. 1. Концептуальні засади розвитку міжнародної економічної інтеграції 
 

На підставі визначення факторів підвищення активності інтеграційної 

взаємодії (формування наднаціональних економічних систем, збільшення 

кількості міжнародних корпорацій, посилення інтернаціональної 

інституціональної довіри, збільшення кількості інтеграційних об’єднань тощо) 

визначено міжнародну економічну інтеграцію як інструмент впливу на соціально-

економічний процес розвитку суспільства. Обґрунтовано необхідність управління 

процесами міжнародної економічної інтеграції з позиції формування ефективного 

Концептуальні засади розвитку міжнародної 

економічної інтеграції (МЕІ) 

Передумови розвитку МЕІ 

Близькість рівнів економічного розвитку і ступінь 

ринкової зрілості країн, що інтегруються 

Географічна близькість країн, що інтегруються Демонстраційний ефект «Ефект доміно» 

Спільність економічних і інших проблем країн-

членів інтеграційного об'єднання 

Цілі МЕІ 

Формування єдиного сприятливого 

зовнішньоекономічного середовища 

Вирішення завдань спільної  

торговельної політики 

Допомога в структурній перебудові національних 

економічних і соціальних систем 

Отримання конкурентної переваги за рахунок 

реалізації ефекту масштабу і синергетичного ефекту 

Підвищення рівня конкурентоспроможності 

національних економік шляхом гармонізації 

політики в пріоритетних галузях економіки 

Ліквідація національних митних бар'єрів з метою 

підвищення мобільності факторів виробництва та 

ефективності виробництва 

Фактори розвитку МЕІ 

Поглиблення міжнародного поділу праці, 

спеціалізація і кооперація виробництва 

Прискорення науково-технічного прогресу, 

розвиток і впровадження інформаційних 

технологій 

Розширення регіональних угруповань; 

формування регіональних ринків 

Інтернаціоналізація господарського життя 

Створення ТНК і фінансово-промислових груп 

Деконцентрація і диференціація виробництва 

Збільшення обсягів міжнародної торгівлі 

Гомогенізація світу 

Зростаюча орієнтація держав на розвиток і 

зміцнення міжнародних відносин 

Підвищення рівня соціального розвитку, 

збільшення доходів населення 
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інтеграційного угруповання, що розкривається у процесі створення певної 

ієрархічної організаційної структури управління економічним розвитком 

декількох суб’єктів міжнародної економічної діяльності.  

Визначено теоретико-методологічні засади дослідження механізму 

формування інтеграційного об’єднання, основними складовими якого виступають 

суб’єкти (представники урядів країн, державних та муніципальних утворень, 

групи менеджерів), об’єкти (інтеграційний процес, економічні відносини між 

суб’єктами міжнародних відносин, інституціональний процес тощо), управлінські 

засади розвитку (цілі, завдання, функції, методи), який передбачає створення 

ієрархічної організаційної структури управління інтеграційною взаємодією країн-

учасниць та формування специфічного правового забезпечення процесів 

регулювання політичних та соціально-економічних відносин.  

У другому розділі «Аналіз особливостей інтеграційних процесів в 

країнах Йорданського басейну» проведено дослідження участі країн Близького 

Сходу в процесах міжнародної економічної інтеграції; обґрунтовано специфіку 

інституціонального забезпечення розвитку інтеграційної взаємодії країн 

Йорданського басейну; проаналізовано тенденції розвитку регіональних та 

трансрегіональних інтеграційних процесів за участю країн Йорданського басейну. 

На підставі аналізу міжнародних інтеграційних процесів в країнах Близького 

Сходу встановлено фактори впливу на їх розвиток: соціально-економічна 

гомогенність країн регіону; внутрішньо- та зовнішньополітичні фактори; екзогенні 

економічні фактори (залежність від цінової кон’юнктури на світовому ринку 

нафти), ендогенні економічні фактори (багатогалузева спеціалізація, низька 

компліментарність національних економік), що обумовлюють низький рівень 

інтеграційної активності та недостатню ефективність інтеграційних проектів, що 

реалізуються в регіоні. 

Визначено, що в регіоні активізуються міжнародні інтеграційні процеси між 

об’єднаннями країн, а не між окремими країнами або країнами та інтеграційними 

об’єднаннями. При цьому характерною особливістю інтеграційних процесів, в 

яких приймають участь країни Близького Сходу, є преференція до 

трансрегіональних інтеграційних проектів, метою яких здебільшого є створення 

зони вільної торгівлі (табл.1). 

Аналіз еволюції міжнародних економічних відносин між країнами 

Йорданського басейну, між країнами Йорданського басейну та іншими країнами, 

нормативно-правових актів, що регулюють регіональне та трансрегіональне 

співробітництво країн регіону, дозволив визначити характерні особливості 

інтеграційних процесів країн Йорданського басейну, серед яких: протікання в 

умовах постійної політичної напруженості та перманентної конфронтації між 

країнами-учасницями; наявність економічних протистоянь, що викликано 

відносною однорідністю структури експорту всіх країн регіону (рис. 2); низький 

рівень соціально-економічного розвитку країн регіону, орієнтація на 

співробітництво з розвинутими країнами з метою отримання фінансової допомоги; 

слабкий вплив міжнародних організацій на вирішення внутрішніх конфліктів 

країн та пасивність їх участі у формуванні сталих державних політик. 
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Таблиця 1 

Участь країн Близького Сходу в інтеграційних проектах (2015 р.) 
 Країни / 

угруповання 
США Канада ЄАВТ ЄС Туреччина Мексика Сінгапур GCC GAFTA 

Бахрейн  +              +  + 

Ірак                  + 

Ізраїль  +  +  +  +  +  +       

Йорданія  +  +  +  +  +    +    + 

Кувейт                +  + 

Ліван      +  +          + 

Оман  +              +  + 

Катар                +  + 

Саудівська 

Аравія 
               +  + 

Палестина      +  +  +         

Сирія        +  +        + 

ОАЕ                +  + 

Ємен                  + 

Японія                   

Австралія                   

ЄАВТ                   

 - діючі інтеграційні угоди;                 - інтеграційні угоди, що розробляються. 

 

Відзначено, що, незважаючи на географічну компактність, однорідність та 

наявність гіпотетичних передумов інтеграційної взаємодії, країни Йорданського 

басейну не є єдиним інтеграційним простором, а скоріше багатостороннім 

об'єднанням, яке діє на основі «слабких» політичних та економічних договорів про 

співпрацю. Інтенсивність економічної взаємодії держав регіону безпосередньо 

залежить від стану близькосхідного конфлікту. 

Обґрунтовано наявність чітких загальних (географічна близькість країн; 

близькість рівнів економічного розвитку і ступінь ринкової зрілості країн, що 

інтегруються; спільність економічних та інших проблем країн) та специфічних 

(необхідність завершення військової конфронтації; спільна проблема нестачі 

водних ресурсів; залежність від зовнішньої фінансової та технічної допомоги) 

передумов інтеграції країн Йорданського басейну. 

На підставі використання кількісного інструментарію оцінки глибини та 

напрямів інтеграційного розвитку, що включає аналіз: 1) макроекономічних 

показників розвитку держав; 2) динаміки зовнішнього товарообігу країн; 

3) інвестиційних потоків у країнах Йорданського басейну; 4) участі країн регіону в 

інтеграційних угрупуваннях та угодах, встановлено тенденцію зростання економік 

майже усіх країн Йорданського басейну, окрім Сирії (за період 2010-2014 рр. ВВП 

збільшився в середньому на 30%, чисельність населення – в середньому на 9%, 

обсяги прямих іноземних інвестицій – в середньому в 2 рази) при збереженні 

значного рівня диспропорцій у розвитку економіки країн регіону (Ізраїль та країни 

+  
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Машріку), що свідчить про наявність потенціалу для підвищення інтеграційної 

взаємодії. 

 
Рис. 2. Структура експорту країн Йорданського басейну (2015 р.) 

 

Визначено тенденцію до поглиблення регіональної взаємодії країн 

Йорданського басейну, зокрема у сфері торгівлі продовольчими товарами. 

Протягом 2005-2014 рр. у 2 рази зросли обсяги торгівлі між Єгиптом, Палестиною 

та Йорданією, у той час як торгівля між Ізраїлем та Йорданією скоротилася на 

7,4% (рис. 3). Встановлено, що Сирія представляє собою «найслабший» суб’єкт 

інтеграційної взаємодії в регіоні, що проявляється у скороченні обсягів торгівлі з 

іншими країнами Йорданського басейну в середньому на 8%. Найбільш активними 

суб’єктами інтеграційної взаємодії є Йорданія та Палестина, обсяг торгівлі яких 

збільшився більш ніж в 2 рази за розглянутий період. 

 
Рис. 3. Темп зростання внутрішньорегіональної торгівлі країн 

Йорданського басейну у 2005-2014 рр., % 
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Зростає участь країн у системі міжнародного поділу праці (найбільші темпи 

зростання обсягів міжнародної торгівлі у 2005-2014 рр. демонстрували Ізраїль – 

73,2%, Йорданія – більш ніж в 2 рази, Палестина – в 3 рази). Найбільш активним 

партнером країн Йорданського басейну за обсягами міжнародної торгівлі є країни 

ЄС. Щорічні темпи зростання імпорту і експорту ЄС склали в середньому 3% і 

7,4% відповідно (загальний імпорт ЄС зростав в середньому на 4,4% на рік, а 

експорт – на 5,8%). В цілому імпорт ЄС з країн Йорданського басейну за період 

2008-2014 рр. впав більше ніж на 20%, а експорт скоротився майже на 13%. 

Обґрунтовано активізацію внутрішньорегіональних інтеграційних процесів в 

країнах Йорданського басейну, що свідчить про стратегічну направленість на 

стійкий розвиток міжнародних економічних відносин, який планується досягнути 

за рахунок участі у панарабських організаціях універсального характеру і 

регіональних об’єднаннях, а також укладання угод з ЄС та іншими розвиненими 

країнами та об’єднаннями (табл. 2). 

Таблиця 2 

Участь країн Йорданського басейну в інтеграційних угрупованнях та угодах 
Країни  Членство у 

СОТ 

Торговельні угоди  Універсальні 

організації 

Інтеграційні 

об’єднання  

Єгипет 
1995 р. 

 

ГСТП, Протокол з 

торговельних 

переговорів, ЄАВТ, 

ЄС, НАФТА, 

Туреччина 

ОІС, ЛАД 

САЕU, АОР, 

COMESA, 

Агадірська угода 

Ізраїль 1995 р. 

більше 30, 

включаючи ЄС, 

США, Канаду та ін. 

більше 30, включаючи 

ЄБРР, ФАО, МБРР, 

МОП, МВФ та ін. 

ОЧЕС, SECI 

Йорданія 2000 р. ЄС, США 
ЛАД, МАГАТЕ, НАМ, 

МВФ та ін. 

Агадірська угода, 

САЕU, АОР 

Ліван Спостерігач 

більше 30 

двосторонніх 

торговельних угод 

ЛАД, ABEDA, ACCT, 

AFESD, AMF, ФАО, 

МАГАТЕ, МБРР, ICC, 

ICRM, IDB, IFAD, 

МФК, IFRCS та ін. 

Агадірська угода, 

САЕU, АОР 

Палестина - 

ГСТП, Протокол з 

торговельних 

переговорів, ЄАВТ, 

ЄС 

ОІС, ЛАД 
Агадірська угода, 

САЕU, АОР 

Сирія Спостерігач 

більше 30 

двосторонніх 

торговельних угод 

ЛАД, ОІС, ОАС, ООН 
Агадірська угода, 

САЕU, АОР 

 

Розраховано рейтинг економічного розвитку країн Йорданського басейну (за 

виключенням Ізраїлю через порівняно високі показники розвитку), середнє 

значення якого не перевищує 0,4 протягом періоду 2008-2014 рр. Низькі показники 

рейтингу у більшості країн Машріку свідчать про сталий стан проблеми 

територіальної нерівномірності економічного розвитку. У результаті групування 

виділено три групи країн: з низьким відносним рівнем розвитку (Палестина та 

Сирія); з середнім відносним рівнем розвитку (Ліван, Йорданія) та високим 
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відносним рівнем розвитку (Єгипет). Встановлено, що склад груп характеризується 

помітною стабільністю, що свідчить про застій у розвитку країн Машріку; однак з 

2013 року середнє значення сукупного рейтингу збільшилося до 0,38 порівняно з 

0,3 у 2012 році, що дає змогу прогнозувати позитивні зміни у розвитку регіону. 

У третьому розділі «Удосконалення міжнародної інтеграційної взаємодії 

країн Йорданського басейну» розроблено концептуальні засади дослідження 

інтеграційної взаємодії країн Йорданського басейну; запропоновано рекомендації 

щодо розвитку міжнародної інтеграційної стратегії країн Йорданського басейну; 

виявлено напрями інтеграційного розвитку Палестини. 

Обґрунтовано необхідність активізації участі країн Йорданського басейну в 

міжнародних інтеграційних процесах та виникнення синергетичного ефекту в 

результаті підвищення ефективності економічної діяльності. Визначено 

обставини, що зумовлюють таку необхідність, серед них: 1) виробничо-структурні 

(низький технічний рівень виробництва та неефективне використання ресурсів; 

нераціональна структура виробництва, відсутність наукомістких галузей 

економіки; обмеження сировинних і водних ресурсів; відстала і неефективна 

структура зовнішньоекономічного обороту); 2) історично-інституціональні 

(залежність економіки від підтримки інших країн світу; відсутність адаптованих 

ринкових механізмів і достатнього досвіду міжнародних економічних відносин; 

політична нестабільність; низький рівень національної свідомості). 

Розроблено концептуальні засади підвищення якості інтеграційної взаємодії 

країн Йорданського басейну, що включають дві складові: внутрішня та зовнішня 

інтеграція (рис. 4) та націлені на підвищення сусідської взаємодії, заснованої на 

врахуванні державних особливостей та необхідності посилення економічного та 

політичного співробітництва, а також удосконалення взаємовідносин з ЄС та 

іншими розвиненими країнами світу. 

Доведено, що участь країн Йорданського басейну у процесах міжнародної 

економічної інтеграції характеризується деяким ступенем інертності до процесів, 

що протікають в ЄС та інших регіонах Близького Сходу і арабського світу; 

відсутністю стабільної взаємодії з угрупованнями Близького Сходу; недостатнім є 

зв’язок економічної політики з внутрішніми перетвореннями економіки країни, що 

не дозволяє у повному обсязі реалізувати експортний потенціал. 

Обґрунтовано необхідність розробки нової парадигми розвитку інтеграційної 

стратегії країн Йорданського басейну, яка концептуально базується на визнанні та 

врахуванні перманентного домінування в регіональному інтеграційному процесі 

історично сформованих геополітичних викликів, розв’язання яких потребує 

спільних зусиль усіх країн регіону і полягає у формуванні стійких механізмів 

підвищення інтенсивності інтеграційної взаємодії та підтримці інтеграційно-

орієнтованих напрямів співробітництва в довгострокових національних стратегіях 

розвитку. 

Виявлено пріоритетні сектори розвитку трансрегіональної інтеграційної 

взаємодії країн Йорданського басейну: науково-технічне співробітництво 

(співробітництво у підготовці наукових та інженерно-технічних кадрів; 

проведення міжнародних науково-технічних конференцій, симпозіумів; створення 

та функціонування міжнародних науково-дослідних інститутів, організацій тощо), 
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міжнародне виробниче співробітництво (співробітництво у галузі сировинного 

виробництва, співробітництво у сфері переробного виробництва), формування 

регіональних та трансрегіональних інтеграційних об’єднань. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Концептуальні засади підвищення якості інтеграційної взаємодії країн 

Йорданського басейну 

 

Обґрунтовано проблеми, що супроводжують участь Палестини у процесах 

міжнародної економічної інтеграції, серед яких: відсутність у палестинських 

компаніях необхідного ступеню розвитку маркетингу, виробничих стандартів та 

пакування; невизнання Ізраїлем певних частин угод (Євро-середземноморське 

партнерство); складні правила та вимоги щодо виготовлення товарів, особливо для 

текстильних виробів та одягу; недостатня обізнаність палестинських експортерів 

щодо розвитку ринкової кон’юнктури; недотримання EUREPGAP (європейський 

стандарт передової практики сільськогосподарського менеджменту); неприйняття 

деякими арабськими країнами можливості лібералізації торгівлі з Палестиною. 

Визначено загальні напрями розвитку інтеграційної взаємодії Палестини з 

урахуванням пріоритетів розвитку трансрегіонального та регіонального 

співробітництва, а саме: посилення взаємодії з ЄС за рахунок розширення секторів 

взаємодії (науково-технічне співробітництво, розвиток транспортної 

інфраструктури тощо); активізація співробітництва в рамках ЛАД з метою участі у 

процесі формування спільного ринку арабських країн та економічного союзу; 

Концептуальні засади підвищення якості інтеграційної взаємодії 

країн Йорданського басейну 

Внутрішня інтеграція 

розвиток взаємодії з ЄС на основі визначення 

колективних інтересів, цілей і завдань 

розвиток мирного діалогу з Ізраїлем 

Зовнішня інтеграція 

визначення лідера процесу і країн, що втягуються 

в процес у якості безпосередніх учасників 

формування дієвих інститутів взаємодії 

вибір стратегічних цілей, які відображають 

спільність проблем і завдань розвитку 

(забезпечення економічного зростання, 

підвищення якості життя) 

розробка політики антифрагментарності з метою 

створення єдиного соціально-економічного 

простору на основі визнання можливості 

асинхронної участі в інтеграційних заходах 

формування культури (настроїв) солідарності, 

підтримка спільних цінностей, накопичення 

«м'яких» конкурентних переваг, заснованих на 

загальних цивілізаційних цінностях 

використання механізмів екстенсивної (розвиток 

взаємодії з країнами-сусідами) і інтенсивної 

взаємодії (розвиток первинних форм співпраці та 

поступовий перехід до просунутих форм – 

формування зони вільної торгівлі, розвиток 

наднаціональних інститутів, проведення спільних 

політик) 
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взаємодія з розвиненими країнами та країнами, що розвиваються в межах 

двосторонніх угод щодо вільної торгівлі.  

Обґрунтовано, що інтеграційні процеси Палестини мають враховувати 

забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання і 

взаємовигідного співробітництва з іншими країнами світу за загально визнаними 

принципами і нормами міжнародного права. Визначено напрями розвитку 

інтеграційної стратегії Палестини, до яких віднесено: стимулювання розширення 

торговельного асортименту; залучення зовнішніх інвестицій, необхідних для 

стабільного економічного зростання; розвиток інноваційної діяльності та 

співробітництва. 

За допомогою розробленого кількісного інструментарію оцінки глибини та 

напрямів інтеграційного розвитку, який ґрунтується на моделі рівномірної 

поляризації векторів інтеграційної взаємодії в межах регіональної та 

трансрегіональної інтеграції, обґрунтовано алгоритм стратегії інтеграційного 

розвитку Палестини, який враховує: 1) цілі (гармонізація політичних відносин; 

підвищення темпів економічного зростання); 2) завдання (залучення інвестицій; 

диверсифікація зовнішньоторговельних процесів; впровадження інноваційних 

технологій; активізація міжнародного співробітництва в гуманітарній сфері); 3) 

інструменти (правові інститути; суб’єкти господарювання; функціональні 

підсистеми інтеграції); 4) напрями посилення інтеграції з ЄС та країнами 

Йорданського басейну (формування спільних інститутів взаємодії; створення 

єдиного соціально-економічного простору; формування культури солідарності та 

ін.), що дозволить підвищити ефективність участі Палестини у процесах 

міжнародної економічної інтеграції. 

Доведено, що удосконалення системи управління процесами міжнародної 

економічної інтеграції в Палестині має охоплювати всі її загальні функції та 

складові елементи: правову базу інтеграції; підсистеми індикативного планування;  

організаційного забезпечення; інформаційного забезпечення; соціальної взаємодії. 

Відповідна діяльність повинна здійснюватися центральними органами влади з 

розподілом відповідальності за окремі напрями на профільні міністерства та 

управління. Зважаючи на перспективи створення зони вільної торгівлі, 

обґрунтовано потребу розширення договірної бази співробітництва Палестини з 

іншими країнами Йорданського басейну за рахунок комплексних і галузевих угод. 

 

ВИСНОВКИ 
У дисертації вирішено науково-практичне завдання розвитку теоретико-

методологічних основ дослідження міжнародних інтеграційних процесів та 

розробки науково-практичних рекомендацій щодо поглиблення міжнародної 

інтеграційної взаємодії країн Йорданського басейну. Дослідження дозволило 

зробити такі висновки теоретичної, методичної та практичної спрямованості: 

1. На підставі дослідження наукових теорій (федералізму, функціоналізму, 

неоінституціоналізму та ін.) запропоновано розглядати міжнародну економічну 

інтеграцію як багаторівневу та мультиканальну систему зв’язків, активізація яких 

сприяє відкритості національних економік, динамічному розвитку ринкових умов, 

розвитку міжнародного поділу праці; трансрегіональну інтеграцію – як процес 
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створення численних мереж відносин, які діють на основі принципів, що 

враховують не лише ідеї цілісності та відносної незалежності держав-членів, а й 

особливості їх взаємодії в межах інтеграційного об’єднання, національних 

суб’єктів господарювання на засадах спільної політики та механізмів регулювання 

господарської діяльності.  

2. Визначено передумови (ступінь ринкової зрілості суб’єктів інтеграції; 

спільні економічні та інші проблеми учасників; демонстраційний ефект; ефект 

доміно) та фактори розвитку міжнародної економічної інтеграції (поглиблення 

міжнародного поділу праці; деконцентрація виробництва; гомогенізація світу; 

інтернаціоналізація господарського життя; створення ТНК). Відзначено, що 

варіативність цілей міжнародної економічної інтеграції залежить від фази 

інтеграції та взаємообумовлених факторів її розвитку. Виявлено закономірність 

постійного удосконалення науково-методичного інструментарію дослідження 

інтеграційних процесів та формування нових інтеграційних теорій. 

3. Визначено теоретико-методологічні засади дослідження механізму 

формування інтеграційного об’єднання, основними складовими якого виступають 

суб’єкти, об’єкти, управлінські засади розвитку, який передбачає створення 

ієрархічної організаційної структури управління інтеграційною взаємодією країн-

учасниць та формування специфічного правового забезпечення процесів 

регулювання політичних та соціально-економічних відносин.  

4. На підставі аналізу міжнародних інтеграційних процесів в країнах 

Близького Сходу обґрунтовано низький рівень регіональної інтеграційної 

активності та недостатню ефективність регіональних інтеграційних проектів при 

наявності преференції країн регіону до розвитку трансрегіональної інтеграційної 

взаємодії (взаємодія з ЄС та США). Встановлено фактори впливу на розвиток 

міжнародних інтеграційних процесів в регіоні, серед яких соціально-економічна 

гомогенність країн регіону, внутрішньо- та зовнішньополітичні, а також 

економічні фактори. 

5. В результаті аналізу еволюції міжнародних відносин країн Йорданського 

басейну та нормативно-правових актів, що регулюють регіональне та 

трансрегіональне співробітництво в регіоні, встановлено залежність інтенсивності 

економічної взаємодії держав від близькосхідного конфлікту. Визначено 

особливості протікання інтеграційних процесів в країнах Йорданського басейну, 

серед яких низький рівень соціально-економічного розвитку країн регіону, 

орієнтація на співробітництво з розвинутими країнами з метою отримання 

фінансової допомоги; слабкий вплив міжнародних організацій на вирішення 

внутрішніх конфліктів країн та пасивність їх участі у формуванні сталих 

державних політик. 

 6. Виявлено закономірності розвитку інтеграційної взаємодії країн 

Йорданського басейну, які полягають у поступовій синхронізації економічних 

процесів в країнах регіону; поглибленні науково-технічного співробітництва; 

зростанні значущості історичних та культурних факторів при формуванні спільних 

проектів; посиленні координаційної значущості універсальних та інтеграційних 

міжнародних організацій; зростанні домінуючого впливу рівня соціально-

економічного розвитку на інтеграційну активність, що призводить до збереження 
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пасивного характеру інтеграційної взаємодії країн регіону та орієнтації на 

поглиблення трансрегіонального співробітництва. 

 7. Розроблено концептуальні засади дослідження інтеграційної взаємодії 

країн Йорданського басейну, які на підставі урахування специфіки розвитку 

територій та механізмів реалізації внутрішньої та зовнішньої інтеграції дозволили 

визначити напрями поглиблення інтеграційної взаємодії країн: екстенсивний та 

інтенсивний, комплексне застосування яких дозволяє активізувати регіональну та 

трансрегіональну інтеграційну взаємодію країн. 

 8. Обґрунтовано необхідність розробки нової парадигми розвитку 

інтеграційної стратегії країн Йорданського басейну, яка концептуально базується 

на визнанні та врахуванні перманентного домінування в регіональному 

інтеграційному процесі історично сформованих геополітичних викликів, 

розв’язання яких потребує  спільних зусиль усіх країн регіону і полягає у 

формуванні стійких механізмів підвищення інтенсивності інтеграційної взаємодії 

та підтримці інтеграційно-орієнтованих напрямів співробітництва в 

довгострокових національних стратегіях розвитку. 

 9. За допомогою розробленого кількісного інструментарію оцінки глибини та 

напрямів інтеграційного розвитку, який ґрунтується на моделі рівномірної 

поляризації векторів інтеграційної взаємодії в межах регіональної та 

трансрегіональної інтеграції, обґрунтовано алгоритм стратегії інтеграційного 

розвитку Палестини, який враховує: 1) цілі; 2) завдання; 3) інструменти; 

4) напрями посилення інтеграції з ЄС та країнами Йорданського басейну, що 

дозволить підвищити ефективність участі Палестини у процесах міжнародної 

економічної інтеграції. 
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– Маріупольський державний університет Міністерства освіти і науки України, 

м. Маріуполь, 2017. 

Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методологічних основ 

дослідження міжнародних інтеграційних процесів та розробці науково-практичних 

рекомендацій щодо поглиблення міжнародної інтеграційної взаємодії країн 

Йорданського басейну. 

У роботі визначено економічну природу міжнародної економічної інтеграції; 

досліджено теорії міжнародної економічної інтеграції; визначено механізми 

формування та розвитку інтеграційних об’єднань. 

На основі запропонованого автором кількісного інструментарію оцінки 

глибини інтеграційної взаємодії досліджено участь країн Близького Сходу та країн 

Йорданського басейну в процесах міжнародної економічної інтеграції; здійснено 

оцінку інституціонального забезпечення та економічних засад інтеграційної 

взаємодії країн Йорданського басейну. 

Розроблено концептуальні засади дослідження міжнародної інтеграційної 

взаємодії країн Йорданського басейну; запропоновано рекомендації щодо 

розвитку інтеграційної стратегії країн Йорданського басейну; виявлено напрями 

інтеграційного розвитку Палестини. 

Ключові слова: інтеграція, міжнародна економічна інтеграція, стратегія, 

інтеграційне об’єднання, країни Йорданського басейну, інтеграційна взаємодія, 

інтеграційні процеси. 

 

АННОТАЦИЯ 

Басем Ф.А. Абудавуд. «Международные интеграционные процессы в 

странах Иорданского бассейна». – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. – Мариупольский государственный университет Министерства 

образования и науки Украины, г. Мариуполь, 2017. 

Диссертация посвящена развитию теоретико-методологических основ 

исследования международных интеграционных процессов и разработке научно-

практических рекомендаций по углублению международного интеграционного 

взаимодействия стран Иорданского бассейна. 
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В работе определена экономическая природа международной 

экономической интеграции; исследованы теории международной экономической 

интеграции; определены механизмы формирования и развития интеграционных 

объединений. 

На основе предложенного автором количественного инструментария оценки 

глубины интеграционного взаимодействия исследовано участие стран Ближнего 

Востока и стран Иорданского бассейна в процессах международной 

экономической интеграции; осуществлена оценка институционального 

обеспечения и экономических основ интеграционного взаимодействия стран 

Иорданского бассейна. 

Разработаны концептуальные основы исследования международного 

интеграционного взаимодействия стран Иорданского бассейна; предложены 

рекомендации по развитию интеграционной стратегии стран Иорданского 

бассейна; выявлены направления интеграционного развития Палестины. 

Ключевые слова: интеграция, международная экономическая интеграция, 

стратегия, интеграционное объединение, страны Иорданского бассейна, 

интеграционное взаимодействие, интеграционные процессы. 

 

SUMMARY 

Basem F.A. Abudawoud. «International integration processes in the 

countries of the Jordan Basin». – Manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.02 - 

World Economy and International Economic Relations. – Mariupol State University of 

the Ministry of Education and Science of Ukraine, Mariupol, 2017.  

Dissertation is devoted to developing theoretical and methodological bases of the 

international integration processes and working out scientific and practical 

recommendations towards the deepening international integration interaction of the 

Jordan Basin countries. 

In the first section «Theoretical bases of the international integration processes 

study» the essence of the theoretical basis of international economic integration is 

summarized; the principles of the international economic integration theories are 

systematized; the mechanisms of formation and development of integration associations 

are presented. It is found out that international economic integration strengthens the 

competitiveness of business entities, accelerates scientific and technological process, 

increasing the scale of production, develops specialization and cooperation of 

production, which positively affects the economic growth.  

The conceptual foundations of international economic integration are grounded, in 

which the set of preconditions and factors of international economic integration 

objectives development are presented. The theoretical and methodological bases of the 

mechanism of forming the integration associations’ research are defined. 

In the second section «Analysis of the peculiarities of the integration processes in 

the Jordan Basin countries» a study of the Middle East participation in the process of 

international economic integration is presented; reasonable specificity of the institutional 

support of integration interaction of the Jordan Basin is described; the trends of regional 
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and transregional integration process with the participation of Jordan Basin countries are 

analyzed.  

Analysis of the evolution of international economic relations between Jordan 

Basin countries, between Jordan Basin countries and other countries, regulations 

governing regional and transregional cooperation in the region, allowed to determine the 

characteristics of the integration processes of the Jordan Basin, including: development 

in terms of constant political tension and permanent confrontation between the 

participating countries; the existence of economic struggles, owing to the relative 

homogeneity of exports of all countries of the region; low level of social and economic 

development of the region; focus on cooperation with developed countries for financial 

assistance; weak influence of international organizations to resolve internal conflicts and 

passivity of their participation in the formation of stable government policies. The 

tendency to deepening regional cooperation of Jordan Basin, particularly in the food 

trade is set. The intensification of intra integration processes in the countries of Jordan 

Basin is grounded, indicating a strategic direction for the sustainable development of 

international economic relations, which is to be achieved by participation in the 

universal pan-Arab organizations and regional organizations, as well as agreements with 

the EU and other developed countries and associations.  

In the third section «Improving the international integration interaction of Jordan 

Basin countries» conceptual bases of the Jordan Basin integration interaction research 

are presented; the recommendations for the development of international integration 

strategy of the Jordan Basin are provided; the areas of integration development of 

Palestine are identified. The necessity of active participation of the Jordan Basin 

countries in the international integration processes and the emergence of synergistic 

effect as a result of increasing the efficiency of economic activity are proved. It is 

grounded that the participation of Jordan Basin countries in the process of international 

economic integration is characterized by some degree of inertia to the processes 

occurring in the EU and other regions of the Middle East and the Arab world; the lack of 

stable cooperation with the integration unions of the Middle East; the ties between 

economic policy and internal transformations of the economies are inadequate, which 

does not give chance to use the export potential fully. Taking into account the prospects 

of a free trade zone creation, the need for reasonable expansion of the contractual base 

of cooperation between Palestine and other Jordan Basin countries through integrated 

and sectoral agreements is proved. 

Keywords: integration, international economic integration, strategy, integration 

union, the countries of Jordan Basin, integration interaction, integration processes.  

 


