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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Глобальний розвиток відбувається під 

впливом розвитку регіонів, унаслідок чого поступово змінюється структура 

світового господарства, яке одночасно виступає і як єдина гомогенна, і як 

гетерогенна система. Поява та розвиток потужних міжнародних регіонів на 

інтеграційній основі дозволяють визначити глобальні ознаки процесів 

регіоналізації у системі сучасного світового господарства, а самі регіони 

набувають особливого впливу на характер його розвитку. Формування 

регіональних просторів в умовах глобалізації знаходиться й під впливом того, що 

економічні інтереси суб’єктів господарювання вже не обов’язково мають 

співпадати з існуючим адміністративно-територіальним розподілом, що, у свою 

чергу, формує особливі передумови для розвитку регіоналізму, який ґрунтується 

на спільності інтересів територіальних суб’єктів.   

У сучасних наукових дослідженнях сформовано теоретико-методологічні 

засади розвитку глобальної інтеграції (наукові розробки Ж. Атталі, Б. Баді, 

З. Баумана, О. Білоруса, І. Валлерстайна, Е. Гідденса, В. Геєця, Р. Зварича, 

Т. Кальченка, М. Кастельса, В. Куриляк, Т. Левітта, П. Лойда, Д. Лук’яненка, 

К. Омає, Р. Робертсона, Є. Савельєва, В. Сіденка, Л. Склера, Дж. Сороса, 

Дж. Стигліца, П. Тейлора, Е. Тоффлера, Ф. Фукуями, С. Хантінгтона та ін.). 

Активізація процесів економічної інтеграції сприяла теоретичним дослідженням 

регіоналізації, про що свідчать наукові праці Б. Баласси, Е. Болдвіна, Дж. Бхагваті, 

У. Ваннопа, М. Гюнарсона, П. Кругмана, Ю. Макогона, Н. Мікули, Д. Мітрані, 

В. Моллє, Н. Резнікової, А. Скотта, Ф. Содербаума, М. Сторпера, А. Хааса та ін. 

Під впливом сучасних тенденцій розвитку світового господарства відбувся 

перехід від старого регіоналізму (із домінуванням внутрішньо-орієнтованої 

протекціоністської складової регіонального розвитку (наукові розробки І. фон 

Тюнена, А. Вебера, Г. фон Шмоллера, В. Рошена, В. Кристалера, А. Льоша)), до 

нового регіоналізму (який характеризується не тільки лібералізацією торговельних 

відносин, а й появою інших більш глибоких форм інтеграційної взаємодії 

(дослідження Дж. Албертіна, О. Булатової, М. Бурфішера, Ч. Віплоза, М. Кітінга, 

Д. Родріка, М. Спіндлера, М. Фаррела, Б. Хеттне,  В. Чужикова та ін.)). 

Достатня кількість сучасних наукових праць свідчить про дискусійність 

існуючих теоретичних та науково-методичних розробок процесів економічної 

інтеграції, що відбувається на різних рівнях, а відтак, виникає потреба у 

дослідженні не тільки взаємозалежності та взаємозв’язку процесів глобалізації та 

регіональної інтеграції, а й процесу глобальної регіоналізації світового 

господарства, результатом розвитку якого стає його нова просторова структура. 

Актуальність та необхідність дослідження зазначеної проблематики зумовили 

вибір теми роботи, її мету й змістовну спрямованість. 

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

роботу виконано відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри 

економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного 

університету, а саме держбюджетної теми «Розвиток організаційно-економічних 

моделей міжрегіонального співробітництва в умовах поглиблення європейської 

інтеграції» (номер держреєстрації 0115U003043), в рамках якої автором 



 

запропоновано методичний інструментарій комплексної оцінки розвитку процесів 

регіональної інтеграції, проаналізовано та надано оцінку інтенсивності та глибини 

інтеграційних процесів в основних регіонах світового господарства. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретико-методологічних основ дослідження інтеграційних процесів на 

глобальному та регіональному рівнях і на цій основі розробка науково-практичних 

рекомендацій щодо поширення інтеграційної співпраці в умовах глобальної 

регіоналізації.  

Відповідно до мети дослідження поставлено та вирішено такі задачі: 

 дослідити еволюцію теорій регіонального розвитку в контексті сучасного 

глобалізаційного дискурсу; 

  узагальнити концептуальні засади дослідження регіоналізації світового 

господарства; 

 визначити методичний інструментарій вимірювання інтеграційних 

процесів; 

  проаналізувати сучасні тенденції розвитку інтеграційних процесів та 

надати оцінку їхньої глибини та інтенсивності; 

 визначити особливості формування глобальних регіонів та рівнів 

інтеграційної взаємодії країн світу; 

 дослідити інтеграційні ініціативи основних країн-інтегрантів як фактору 

поглиблення глобальної регіоналізації;  

 визначити напрями розвитку транснаціонального інтеграційного 

партнерства; 

 обґрунтувати перспективні напрями та рівні розвитку економічної 

інтеграції в різних моделях інтеграційної співпраці. 

Об’єктом дослідження є інтеграційні процеси в умовах глобальної 

регіоналізації. 

Предметом дослідження є умови та напрями розвитку й співробітництва 

глобальних регіонів. 

Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження є положення 

сучасної економічної науки, праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених в 

сфері дослідження процесів глобальної та регіональної інтеграції. У процесі 

виконання роботи застосовано систему загальнонаукових та спеціальних методів 

дослідження, а саме: метод діалектичного пізнання (застосований для дослідження 

еволюції розвитку глобалізаційних процесів – п.1.1), методи аналізу та синтезу, 

індукції та дедукції (для дослідження феномену регіоналізації світового 

господарства – п.п.1.2, 3.1), історико-логічні методи (для визначення сучасних 

тенденцій розвитку інтеграційних процесів на регіональному рівні – п.2.1, 

транснаціональних партнерств на глобальному рівні – п.3.2), факторного аналізу 

(для визначення групи індикаторів, що визначають загальний рівень розвитку 

інтеграційних процесів за регіонами та окремими інтеграційними об’єднаннями – 

п.2.2); економіко-математичного аналізу та моделювання (для оцінки 

інтенсивності та глибини регіональних інтеграційних процесів – п.2.2, визначення 

їх впливу на економічну динаміку розвитку світового господарства – п.3.3), метод 



 

компаративного аналізу (для дослідження особливостей інтеграційної взаємодії 

країн світу – п.2.3), систематизації та узагальнення (при обґрунтуванні напрямів 

розвитку регіонального інтеграційного співробітництва – п.3.3), застосування яких 

забезпечило концептуальну єдність дослідження. 

Інформаційною основою дослідження виступили офіційні матеріали та річні 

звіти комісій ООН (зокрема UNCTAD, регіональних економічних комісій), 

Світової організації торгівлі, Світового банку та регіональних банків розвитку, 

Організації економічного співробітництва та розвитку, регіональних інтеграційних 

об’єднань, інформація державних статистичних установ, матеріали наукових 

періодичних видань, аналітичні матеріали дослідницьких центрів тощо. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у розвитку 

теоретико-методологічних засад дослідження міжнародної економічної інтеграції 

на глобальному та регіональному рівнях та обґрунтуванні напрямів розвитку 

регіонального співробітництва в умовах глобальної регіоналізації. 

 Нові наукові положення, отримані особисто автором, які формують наукову 

новизну результатів проведеного дослідження, полягають у наступному: 

вперше: 

розроблено методичний інструментарій комплексної оцінки розвитку 

процесів регіональної інтеграції, що включає запропонований узагальнюючий 

індекс інтеграції (aggregated integration index, AII), який формується за рахунок 

агрегування трьох складових субіндексів, а саме індексу торговельної інтеграції, 

виробничої інтеграції та інтеграції ринків, практичне застосування якого дозволяє 

не тільки отримати комплексну оцінку рівня розвитку процесів інтеграції в межах 

певного регіонального інтеграційного об’єднання, але й провести компаративний 

аналіз їх розвитку в рамках глобальних регіонів світу та визначити вплив процесів 

інтеграції на зміни, що відбуваються у глобальному економічному середовищі; 

удосконалено: 

визначення характеру та тенденцій розвитку процесів регіоналізації та 

глобалізації як процесів діалектично взаємозалежних, взаємозв’язок між якими 

визначено векторами просторової динаміки, що характеризують два напрями 

єдиної стратегії розвитку світового господарства. Доведено, що в умовах 

поглиблення глобалізації процеси регіональної інтеграції набувають нових якісних 

ознак, які пов’язані із формуванням глобальних регіонів у світовому господарстві, 

що ґрунтуються на спільності інтересів відповідних суб’єктів міжнародних 

економічних відносин і в умовах розвитку мережевої економіки більш не 

прив’язуються із конкретною територією, а формують нові форми просторової 

організації; 

концептуальні засади дослідження глобальної регіоналізації, які розвивають 

існуючий теоретичний базис концепцій регіоналізму (старого та нового), що 

визначається концепцією транснаціонального регіоналізму, яку визначено як 

складову концепції нового регіоналізму, що характеризує залучення до процесів 

регіоналізації територій відповідного таксономічного рівня, які відносяться до 

різних національних держав, із виділенням фокусу проблем, на вирішення яких 

зорієнтовані транснаціональні партнерства (відмова від тарифних та нетарифних 

бар’єрів, мінімізація рівня захисту у певних секторах послуг, гармонізація норм 



 

регулювання інвестиційної діяльності, узгодження процедур держзакупівель, 

захисту прав інтелектуальної власності, норм конкурентних політик тощо).   

Доведено, що територіальний вимір розвитку транснаціонального регіоналізму 

пов'язаний із локалізацією певного регіонального утворення, просторовий вимір 

більшою мірою не залежатиме від територіальних характеристик розташування 

регіону і пов'язаний із відповідними соціальними практиками; 

дістало подальшого розвитку: 

розкриття ключових ознак функціонування глобальних регіонів, що 

виникають на інтеграційній основі, через визначення глобальних ознак процесів 

регіоналізації у системі сучасного світового господарства, до яких віднесено: 

мультиакторність глобальної регіоналізації; складноструктурову мережу взаємодії, 

що розвивається на різних регіональних рівнях (локальному, мікро-, мезо-, макро-, 

мега-, метарівнях) і охоплює держави, суспільство, бізнес; посилення ролі 

регіональної конкурентоспроможності в контексті глобальних трансформацій; 

систематизація моделей інтеграційної співпраці, які реалізуються на 

наднаціональному, національному, а також субнаціональному рівні, до яких 

залучено відповідних суб’єктів, що забезпечують багаторівневе та 

багатоступеневе управління, що дало можливість запропонувати напрями 

розвитку регіонального співробітництва на різних рівнях задля формування 

відносно стабільного середовища у горизонтальному (включає реалізацію 

конкретних регіональних проектів, до яких залучено учасників регіонального 

інтеграційного співробітництва) та вертикальному (визначається субординацією 

та відповідною визначеністю регуляторного механізму з боку різних рівнів влади, 

політичних структур-інтегрантів) вимірах; 

понятійно-категоріальний апарат дослідження глобальної регіоналізації, а 

саме: «глобальна регіоналізація», яку визначено як об’єктивний процес, що 

знаходить своє втілення у якісно новій структурі світового простору, що 

ґрунтується на поширенні та поглибленні діалектично взаємопов’язаних 

інтеграційних процесів, які розвиваються на глобальному та регіональному рівнях,  

основними системними елементами якого стають глобальні регіони, розвиток яких 

відбувається на функціональній (інституційній) основі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони є 

науковою основою для визначення та розробки напрямів розвитку інтеграційного 

співробітництва на державному, регіональному рівнях та на рівні окремих 

компаній та установ. Рекомендації, пропозиції та одержані результати 

впроваджено в практичну діяльність: Комітету з питань економічної політики 

Верховної Ради України (довідка № 04-31/16-723 від 10.11.2016 р.) – напрями 

розвитку регіонального співробітництва з урахуванням трансформацій, які 

відбуваються в умовах глобальної регіоналізації світового господарства; 

Департаменту економіки Донецької обласної державної адміністрації (довідка 

№ 1-852 від 07.10.2016 р.) – концептуальні підходи визначення глобальних ознак 

процесів регіоналізації; Департаменту економіки та структурних реформ 

Маріупольської міської ради (довідка № 01-16/951 від 12.10.2016 р.) – науково-

методичні підходи до визначення основних тенденцій формування регіональної 

структури світового господарства; Відділення в місті Маріуполь Донецької 



 

торгово-промислової палати (довідка № 577 від 22.11.2016 р.) – науково-практичні 

рекомендації щодо характеру та тенденцій розвитку процесів регіоналізації та 

глобалізації; товариства з додатковою відповідальністю «Транспрогрес» (довідка 

№ 47/25 від 22.12.2014 р.) – сучасні підходи до формування зовнішньоекономічної 

стратегії розвитку підприємств в умовах поглиблення інтеграційних процесів у 

світовому господарстві. 

Результати досліджень теоретичного та прикладного характеру, що 

містяться у дисертації, також використано при підготовці рекомендацій 

міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів, у навчальному 

процесі Маріупольського державного університету МОН України при розробленні 

навчально-методичного забезпечення дисциплін бакалаврського («Міжнародна 

економіка») та магістерського рівнів («Глобалізація і регіональний економічний 

розвиток») (довідка № 59/01-20/05 від 27.01.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом 

самостійних наукових досліджень автора. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, які є 

результатом власних розробок і розрахунків автора, що конкретизовано у списку 

публікацій. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались автором, обговорювалися і отримали схвалення на дев’яти 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах: 

«Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных 

инвестиций: региональный аспект» (м. Донецьк – м. Святогірськ, 2014 р.); «Пошук 

ефективних механізмів господарювання в контексті сучасної економічної теорії» 

(м. Одеса, 2014 р.); «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та 

політико-правовий простір» (м. Маріуполь, 2014 р., 2015 р.); «Сполучені Штати 

Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство» (м. Львів, 

2015 р.); «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» 

(м. Київ, 2015 р.); «Аспекты развития экономико-управленческого потенциала в 

контексте обеспечения национальной безопасности» (м. Бєльці, Молдова, 2015 р.); 

«Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої 

школи» (м. Маріуполь, 2015 р.); «Виклики глобалізації XXI ст. та стратегія 

соціально-економічного відродження України» (м. Київ, 2016 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 17 наукових праць 

загальним обсягом 22,9 д.а, з яких особисто автору належить 5,2 д.а., з них – одна 

колективна монографія загальним обсягом 17,8 д.а., з яких особисто автору 

належить 0,6 д.а., 8 статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 

3,5 д.а., з яких особисто автору належить 3,0 д.а., у тому числі 5 статей у наукових 

періодичних виданнях інших держав та виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз, загальним обсягом 2,3 д.а., з яких особисто 

автору належить 1,8 д.а. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 272 найменувань, 

додатків. Зміст дисертації викладено на 184 сторінках друкованого тексту, 

включаючи 32 таблиці на 23 сторінках, 14 рисунків на 9 сторінках. 



 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, розкрито її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету та задачі 

дослідження, його об’єкт та предмет, наукову новизну й висновки щодо 

практичного значення одержаних результатів, форми їх апробації та використання. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні джерела розвитку 

глобальної регіоналізації світового господарства» досліджено еволюцію теорій 

регіонального розвитку у контексті сучасного глобалізаційного дискурсу, 

розглянуто концептуальні засади розвитку регіоналізації світового господарства, 

визначено методичний інструментарій вимірювання інтеграційних процесів. 

У результаті дослідження та систематизації характерних ознак і складових 

теорій регіонального розвитку у контексті сучасного глобального дискурсу  

визначено концептуальні засади дослідження процесів регіональної інтеграції (які 

визначають теорії неолібералізму (ранній М. Алле, В. Рєпке, С. Ріпці, А. Предоль, 

пізній Б. Баласса, М. Бійє, Г. Кремер), структуралізму (Г. Мюрдал, А. Нарбаль, 

П. Стритен, Ф. Перу, А. Маршал), неокейнсіанства (Р. Купер, Р. Санвальд, 

Я. Тінберген, І. Штолер), функціоналізму (Д. Мітрані, Ж. Монне), 

неофункціоналізму (Л. Ліндберг Р. Кеохан, А. Хаас, С. Хоффман), 

корпораціоналізму (С. Рольф, Ю. Ростоу)), виділено їх спільні риси та відмінності 

та зроблено висновок, що: по-перше, важливим питанням, на якому зосереджено 

увагу, є визначення рушійних сил інтеграційної взаємодії країн та суб’єктів 

господарювання, відповідно, це визначає об’єктивну та суб’єктивну основу 

розвитку інтеграційних процесів; по-друге, різну оцінку має визначення місця та 

ролі державних установ, інституцій у розвитку інтеграційних процесів й політико-

правових форм інтеграції; по-третє, принципового значення набуває визначення 

місця й ролі наднаціональних установ, а відтак основних завдань, що вирішують 

суб’єкти інтеграційних процесів.  

Ґрунтуючись на методі діалектичного пізнання, досліджено еволюцію 

розвитку інтеграційних процесів на глобальному та регіональному рівнях, 

визначено, що глобалізація та регіоналізація виступають діалектично 

взаємозалежними процесами, а взаємозв’язок між ними охарактеризовано як два 

вектори просторової динаміки, що характеризують два напрями розвитку світового 

господарства. Доведено, що на сучасному етапі розвитку світове господарство є 

більш цілісним, інтегрованим та динамічним і знаходить своє втілення у якісно 

новій системі світового порядку, що ґрунтується на поширенні та поглибленні 

інтеграційних процесів, які розвиваються на глобальному та регіональному рівнях, 

свідченням чого є збільшення обсягів торгівлі та інвестицій між країнами 

(глобальна інтеграція), зростання обсягів саме внутрішньорегіональних потоків 

товарів, послуг та інвестицій (регіональна інтеграція).   

В умовах поглиблення глобалізації процеси регіоналізації набувають нових 

якісних ознак, які пов’язані із формуванням глобальних регіонів у світовому 

господарстві, що ґрунтується на спільності інтересів відповідних суб’єктів 

міжнародних економічних відносин. В умовах розвитку мережевої економіки  

формування регіонів більш не прив’язується із конкретною територією, над якою 

створюються нові форми просторової організації.  



 

Дослідження сучасних особливостей формування та розвитку потужних 

глобальних регіонів на інтеграційній основі дозволяє визначити глобальні ознаки 

процесів регіоналізації у системі сучасного світового господарства, до яких 

віднесено: мультиакторність глобальної регіоналізації; складноструктурова мережа 

взаємодії, що розвивається на різних регіональних рівнях (локальному, мікро-, 

мезо-, макро-, мега-, метарівнях) і охоплює держави, суспільство, бізнес; посилення 

ролі регіональної конкурентоспроможності в контексті глобальних трансформацій.  

З урахуванням результатів дослідження інтеграційних процесів, що 

відбуваються на глобальному та регіональному рівнях, визначено, що в еволюції 

теоретико-методологічних засад регіонального розвитку відбувся перехід від 

старого регіоналізму (Й.Тюнен, А.Вебер, А.Льош, У.Ізард), у якому домінувала 

внутрішньо-орієнтована протекціоністська складова регіонального розвитку (що 

відповідала проблемам розвитку біполярної системи), до нового регіоналізму 

(Дж.Албертін, М.Бурфішер, Ч.Віплоз, М.Кітінг, Д.Родрік, М.Спіндлер, М.Сторпер, 

М.Фаррел), який характеризується не тільки лібералізацією торговельних відносин, 

а й появою інших більш глибоких форм інтеграційної взаємодії, у тому числі 

гармонізацією макроекономічної політики, національних законодавств тощо.  

За сучасних умов статична концепція регіонів вже не відповідає мінливим 

умовам світогосподарського розвитку і розвивається у напрямі від територіального 

(географічного, фізичного) визначення регіону до функціонального (інституційного, 

інтеграційного), що зумовлено дією двох взаємопов’язаних процесів: по-перше, 

процесами внутрішньорегіональних змін та, по-друге, процесами безпосередньо 

формування регіону, які визначають його зовнішні межі.  

Типами прояву регіоналізму визначено: технічний регіоналізм (ґрунтується 

на визначенні об’єктивних критеріїв виділення певних функцій щодо політики у 

регіоні, яка призводить до оптимального використання ресурсів та отримання 

відповідних результатів); добросусідський (сусідні політико-адміністративні 

юрисдикції організують сприятливі умови щодо спільної діяльність задля 

створення дружніх відносин); безпековий (ґрунтується на визначенні загальних 

загроз і забезпеченні стратегічної безпеки в цілому); еклективний 

(експериментування із різними видами регіонального співробітництва без 

відповідного стратегічного бачення та визначення критеріїв їхнього вибору); 

дизфункціональний (невдалі спроби реалізації регіонального співробітництва 

через серйозні політичні розбіжності та інтереси учасників); інституційний 

(акцентування на створенні адміністративних та відповідних організаційних 

структур задля сприяння розвитку регіонального співробітництва); 

трансформаційний (регіональне співробітництво як засіб забезпечення європеїзації  

в регіоні); компенсаторний (застосування компенсаторних механізмів задля 

мінімізації недоліків за межами регіону); геополітичний (пов’язаний із цілями 

провідних держав задля забезпечення своїх сфер впливу). 

Наслідком поширення наднаціональних інтеграційних процесів стає поява 

транснаціональних регіонів. Концепцію транснаціонального регіоналізму можна 

визначити як складову концепції регіоналізму, що характеризує залучення до 

процесів регіоналізації територій відповідного таксономічного рівня, які відносяться 

до різних національних держав. Територіальний вимір розвитку транснаціонального 



 

регіоналізму пов’язаний із локалізацією певного регіонального утворення. 

Просторовий вимір більшою мірою не залежатиме від територіальних характеристик 

розташування регіону і пов’язаний із відповідними соціальними практиками.      

З урахуванням встановлених особливостей розвитку регіоналізації світового 

господарства уточнено понятійно-категоріальний апарат дослідження та 

запропоновано авторське визначення глобальної регіоналізації як об’єктивного 

процесу, що знаходить своє втілення у якісно новій структурі світового простору, 

що ґрунтується на поширенні та поглибленні діалектично взаємопов’язаних 

інтеграційних процесів, які розвиваються на глобальному та регіональному рівнях,  

основними системними елементами якого стають глобальні регіони, розвиток яких 

відбувається на функціональній (інституційній) основі. 

Ключовим питанням методології дослідження інтеграційних процесів є 

формування системи індикаторів регіональної економічної інтеграції, що всебічно 

та комплексно відображають характер та специфіку розвитку цих процесів. У 

рамках проведеного дослідження запропоновано методичний інструментарій 

комплексної оцінки розвитку процесів регіональної інтеграції, що передбачає 

(рис.1): побудову узагальнюючого індексу розвитку процесів регіональної 

інтеграції, який складається з системи одиничних індикаторів розвитку 

інтеграційних процесів; проведення компаративного аналізу розвитку глобальних 

регіонів або окремих інтеграційних об’єднань за рівнем розвитку інтеграційних 

процесів на основі запропонованого узагальнюючого індексу; проведення 

факторного аналізу, який дозволяє визначити, які саме індикатори чи групи 

індикаторів визначають загальний рівень розвитку інтеграційних процесів за 

регіонами або окремими інтеграційними об’єднаннями; побудову економіко-

математичних моделей залежності рівня соціально-економічного розвитку 

глобальних регіонів від рівня розвитку інтеграційних процесів. 

На основі проведеного аналізу існуючих індикаторів, що відображують різні 

аспекти розвитку та інтенсивності процесів інтеграції, запропоновано структуру 

узагальнюючого індексу інтеграції (aggregated integration index, AII). 

Представлений інтегральний показник формується за рахунок агрегування трьох 

складових субіндексів, а саме індексу торговельної інтеграції, виробничої 

інтеграції та інтеграції ринків. Агрегування здійснювалось на основі застосування 

середньої геометричної: 
3 ** МІІРІІТІІАІІ    ,                                                (1) 

де АІІ – узагальнюючий індекс інтеграції, 

ТІІ – індекс торговельної інтеграції, 

РІІ – індекс виробничої інтеграції, 

МІІ – індекс інтеграції ринків. 

Розрахунок узагальнюючих показників розвитку інтеграційних процесів 

дозволяє отримати комплексну оцінку рівня інтеграційної взаємодії з урахуванням 

різних аспектів (торговельна інтеграція, виробнича інтеграція, інтеграція ринків); 

проводити компаративний аналіз розвитку інтеграційних процесів в межах 

глобальних регіонів та інтеграційних об’єднань; визначати закономірності розвитку 

глобальних регіонів в умовах посилення інтеграційних процесів та проводити оцінку 

впливу процесів інтеграції на зміни, що відбуваються у глобальному середовищі.  



 

 
Рис.1. Методичний інструментарій комплексної оцінки  

розвитку інтеграційних процесів 
 

У другому розділі «Аналіз розвитку інтеграційних процесів в умовах 

глобальної  регіоналізації» досліджено сучасні тенденції розвитку регіональної 

економічної інтеграції, визначено інтенсивність та глибину інтеграційних процесів, 

здійснено компаративний аналіз та досліджено сучасний стан рівнів інтеграційної 

взаємодії країн та їх інтеграційних об’єднань. 

У результаті аналізу сучасних тенденцій розвитку інтеграційних процесів 

доведено, що спільність інтересів відповідних суб’єктів міжнародних економічних 

відносин, їх мультиакторність та складноструктурована мережа взаємодії, що 
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ІІІ. Факторний аналіз особливостей формування узагальнюючого рівня 

інтеграційної взаємодії 



 

реалізується на інтеграційній основі на різних регіональних рівнях (локальному, 

мікро-, мезо-, макро-, мега-, метарівнях), сприяли появі трьох основних 

глобальних регіонів (європейського, північно-американського та азійсько-

тихоокеанського). 

Найвищим рівнем інтеграційної взаємодії країн у світовому господарстві 

характеризується європейський регіон, ядром якого є країни Європейського Союзу 

(EU). Країни європейського регіону виробляють 28,3% світового ВВП (21,9 трлн. 

дол.), забезпечують 38,1% світового товарного експорту (7,2 трлн. дол.), при 

цьому на території цих країн проживає лише 10,2% населення світу. Розвиток та 

функціонування EU стало логічним результатом майже шестидесятирічної 

інтеґраційної діяльності в Європі, яка здійснювалася за двома напрямками – 

інтеграція всередину (поглиблення форм інтеграційної взаємодії відповідно до 

теорії міжнародної інтеграції Б. Баласса) та інтеграція вшир (збільшення кількості 

повноправних членів Союзу й асоційованих членів). 

На північно-американський регіон, основним інтеграційним об’єднанням 

якого є Північноамериканська зона вільної торгівлі (NAFTA), припадає 32,8% 

світового ВВП (25,4 трлн. дол.), 16,5% світової торгівлі товарами (3,2 трлн. дол.) 

та 13,5% населення світу. На розвинені країни регіону (країни Північної Америки) 

припадає 76,1% регіонального ВВП та 65,7% регіональної торгівлі товарами; 

країни Центральної та Південної Америки, які входять до групи країн, що 

розвиваються, створюють 23,9% регіонального ВВП та забезпечують 34,3% 

регіонального експорту товарів. 

Суттєвою особливістю розвитку інтеграційних процесів в азійсько-

тихоокеанському регіоні є формування субрегіональних об’єднань країн, рівень та 

тіснота інтеграційної взаємодії яких суттєво відрізняється, при тому, що країни 

Азії займають найбільшу питому вагу у світовому ВВП – 33,6%, у чисельності 

населення світу – 59,8% та в світових обсягах експорту товарів – 38,9%. За 

темпами зростання як ВВП, так і обсягів експорту товарів азійський регіон 

випереджає американський та європейський. Найбільш розвиненими є 

інтеграційні процеси в країнах Південно-Східної Азії, що за показниками 

інтеграційної взаємодії поступово наближаються до країн NAFTA та EU.   

Інтеграційні процеси, набуваючи глобальних масштабів, охоплюють країни 

всіх регіонів світу незалежно від рівня соціально-економічного розвитку, ступеня 

участі в системі міжнародного поділу праці. Найбільші ефекти від поглиблення 

інтеграційної взаємодії отримують розвинені країни, об’єднання за їх участю 

визначають вектори сучасного світового економічного розвитку, зберігають 

монопольні позиції на ринку наукоємних та інноваційних товарів та послуг. 

Країни, що розвиваються, за рахунок залучення до процесів глобальної інтеграції 

вирішують питання посилення власних конкурентних позицій в системі 

світогосподарських зв’язків, прискорення темпів економічного зростання, 

підвищення рівня добробуту та доходів населення, оптимізації структури 

виробництва та експорту, забезпечуючи зростання та укріплення власних позицій 

в системі світового господарства. 

Європейський регіон характеризується найбільшою питомою вагою 

внутрішньорегіональної торгівлі, яка складає 69% (2014 р.), однак має спадаючий 



 

тренд (максимальне значення 74,6% припадало на 2004 р.). Суттєву частку займає 

внутрішній експорт в загальній торгівлі азійського регіону (61,5%), який протягом 

1998-2014 рр. характеризувався тенденцією до зростання. Питома вага 

внутрішньорегіональної торгівлі в американському регіоні, як і в європейському, 

зменшується протягом останніх років (скоротилася з 61,8% у 2000 р. до 55,8% у 

2014 р.).  

Апробація запропонованого інструментарію комплексної оцінки рівня 

розвитку інтеграційних процесів дозволила провести розрахунок інтегральних 

показників в рамках регіонального підходу за глобальними регіонами світу 

(Африка, Америка, Азія та Європа) та в розрізі основних інтеграційних об’єднань і  

визначити рейтинг угрупувань за рівнем розвитку інтеграційних процесів. 

Отримані результати свідчать, що найбільш високим рівнем розвитку 

інтеграційної співпраці характеризуються EU (узагальнюючий індекс інтеграції 

дорівнює 0,547), NAFTA, FТАА, ASEAN та APTA (рис. 2). Серед інтеграційних 

об’єднань африканського регіону найбільш розвиненими з точки зору тісноти 

інтеграційної співпраці є SADC, MRU та WAEMU.  

 
Рис. 2. Узагальнюючий індекс інтеграції 

 

Найвищий рівень тісноти торговельної співпраці мають EU (0,524), 

CARICOM (0,378), WAEMU (0,289), FTAA (0,287), NAFTA (0,267), рівень 

розвитку виробничої інтеграції – EFTA (0,563), EU (0,443), NAFTA (0,389), FTAA 

(0,345), ASEAN (0,288), ступінь інтеграції ринків – NAFTA (0,732), ASEAN (0,726), 

EU (0,704), EFTA (0,567) та FTAA (0,558). Розрахунок зведених індексів в 

динаміці за період 1995-2013 рр. дозволив виявити певні закономірності зміни 

інтенсивності розвитку процесів інтеграції в межах угруповань глобальних 

регіонів світу, що дозволило побудувати регіональні рейтинги за рівнем та 

інтенсивністю розвитку інтеграційних процесів (рис. 3). 

З точки зору регіонального підходу найбільшою інтенсивністю та тіснотою 

інтеграційної співпраці характеризується європейський регіон (узагальнюючий 

індекс інтеграції на 41% вищий за аналогічний показник в американському регіоні, 

майже в 2 рази за азійський регіон, в 3,3 рази – за африканський). Найвищим 

рівнем торговельної інтеграції характеризується американський регіон (на 69% 



 

вищий за європейський, майже в 2 рази – за азіатський). Найвищий рівень 

виробничої інтеграції виявлено в європейському регіоні, що перевищує відповідні 

оцінки в американському в 3,5 рази, в азіатському в 5,4 рази. Для всіх регіонів 

найбільш тісний зв’язок з варіацією узагальнюючого індексу інтеграції має 

динаміка індексу виробничої інтеграції.  
 

  
Рис. 3. Рейтинг регіонів світу за рівнем розвитку інтеграційних процесів. 
 

Динаміка економічного зростання країн, які входять до інтеграційних 

об’єднань, головним чином визначається зростанням інтенсивності саме 

внутрішньоторговельної співпраці. Оцінка співвідношення темпів економічного 

зростання країн та коефіцієнтів кореляції економічного зростання з поглибленням 

інтеграційної взаємодії дозволила виявити, що більше 40% інтеграційних об’єднань, 

до яких входять переважно об’єднання азійського регіону, мають найбільший 

потенціал подальшого зростання інтеграційних процесів, що зумовлюватиме 

посилення позицій країн угруповань в системі світового господарства.  

У третьому розділі «Новітні тенденції розвитку інтеграційних процесів 

в умовах глобальної регіоналізації» проаналізовано основні інтеграційні 

ініціативи країн та інтеграційних об’єднань, визначено напрями розвитку 

транснаціональних партнерств, що виникають на глобальному та регіональному 

рівнях, встановлено вплив інтеграційних процесів на економічну динаміку 

глобальної регіоналізації. 

Виділено та обґрунтовано моделі інтеграційної співпраці, в тому числі на 

наднаціональному, національному, а також субнаціональному рівні, до яких 

залучено відповідних суб’єктів, що забезпечують багаторівневе та 

багатоступеневе управління. Запропоновано напрями розвитку регіонального 

співробітництва на різних рівнях задля формування відносно стабільного 

середовища у горизонтальному та вертикальному вимірах: горизонтальний вимір 

включає в себе реалізацію конкретних регіональних проектів, до яких залучено 

учасників регіонального інтеграційного співробітництва; вертикальний вимір 

визначається субординацією та відповідною визначеністю регуляторного 

механізму з боку різних рівнів влади, політичних структур – інтегрантів. 

Дослідження основних форм транснаціональних партнерств, що виникають на 

інтеграційній основі на глобальному та регіональному рівнях, дозволило дійти 



 

висновку, що значний потенціал для подальшого розвитку глобальних регіонів у 

світовому господарстві мають Транстихоокеанське партнерство (ТТП) та 

Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство (ТТІП). ТТП сьогодні 

представляє найбільшу регіональну торговельну угоду, що охоплює країни, питома 

вага яких у світовій торгівлі перевищує 40%, близько 60% світового ВВП, змістовне 

наповнення якої не обмежується тільки створенням зони вільної торгівлі, а й охоплює 

питання розвитку глобальних виробничих мереж, інноваційної діяльності тощо. ТТІП  

охоплює сьогодні США та 28 країн ЄС, взаємна торгівля яких становить на початок 

2015 року більш ніж 695 млрд. дол., що відповідає 3,66% загальносвітового показника 

торгівлі товарами і які у тому числі визначають характер більшості торговельних 

преференцій, що застосовуються по відношенню до країн, що розвиваються.   

У дисертаційній роботі обґрунтовано та визначено фокус проблем, на 

вирішення яких зорієнтовані транснаціональні партнерства: повна відмова від усіх 

тарифів та мит на товари взаємної торгівлі споживчого та промислового характеру 

(у тому числі сільськогосподарську продукцію); вирішення проблем, пов’язаних із 

мінімізацією рівня захисту у певних секторах послуг (державних, фінансових, 

страхування, зв’язку, телекомунікаційних, електронної торгівлі, медичного 

обслуговування, освіти та інших); відмова від нетарифних бар’єрів; гармонізація 

норм та правил регулювання інвестиційної діяльності, вирішення спорів між 

державою та інвесторами; узгодження питань у здійсненні державних закупівель; 

узгодження процедурних норм щодо захисту прав інтелектуальної власності,  

норм конкурентних політик у країнах ЄС та США тощо. 

Дослідження інтеграційних ініціатив основних країн та інтеграційних 

об’єднань світу дозволяє зробити наступні висновки. Інтеграційна політика ЄС 

розвивається за двома напрямами: по-перше, в об’єднанні активно розвиваються 

внутрішньорегіональні інтеграційні процеси (регіоналізація), які спрямовані на 

забезпечення високого рівня регіональної конкурентоспроможності як фундаменту 

міжнародної конкурентоспроможності ЄС у цілому; по-друге, ЄС активно розвиває 

інтеграційну взаємодію з іншими країнами світу через застосування інструментів 

регіональних торговельних угод, реалізації програм сусідства із використанням 

континентальної та трансконтинентальної моделей регіональної інтеграції.  

Інтеграційні ініціативи країн північно-американського регіону пов’язані як 

із поглибленням врутрішньорегіональних інтеграційних процесів (хоча й без 

відповідного інституційного оформлення, як це відбувається в країнах 

європейського регіону), так і з розвитком інтеграційної взаємодії з іншими 

країнами та регіонами світу, що має трансконтинентальний характер. Розвиток 

участі США – найбільш потужного актора міжнародних відносин сьогодні у світі 

–  у процесах регіональної (континентальної) та трансконтинентальної інтеграції 

передбачає два напрями: по-перше, поглиблення інтеграційного співробітництва в 

рамках, безпосередньо, NAFTA, по-друге, розширення інтеграційної взаємодії з 

іншими країнами світу, у тому числі й трансконтинентального характеру. За 

такими ж напрямами сьогодні розвиваються інтеграційні процеси й в інших 

країнах американського регіону. 

Розвиток інтеграційних процесів у азійсько-тихоокеанському регіоні, у якому 

немає жодного об’єднання, яке б охоплювало усі країни регіону, пов’язаний з 



 

декількома ініціативами, спрямованими на поглиблення співробітництва у рамках 

східноазійського економічного співтовариства та азійсько-тихоокеанського. 

Використання різних напрямів інтеграційної взаємодії дозволяє, окрім залучення 

позарегіональних гравців у якості союзників, створювати важелі протидії 

посиленню регіонального домінування когось одного з учасників регіону одночасно 

із отриманням додаткових переваг унаслідок посилення лібералізації. 

На характер залежності між темпами економічної динаміки та темпами 

інтеграційного зближення здійснює вплив ще й ступінь розвитку країн, що 

формують інтеграційне об’єднання, та їх позиції в системі світогосподарських 

зв’язків. У роботі проведено групування інтеграційних об’єднань за принципом 

залежності середніх темпів економічного зростання у 1995-2014 рр. від характеру 

впливу інтеграційної взаємодії на динаміку ВВП з оцінкою позицій об’єднань в 

системі світового господарства (на основі врахування питомої ваги об’єднань в 

світовому ВВП) (рис. 4). 

 

 Рис. 4. Оцінка впливу інтеграційної торговельної взаємодії на динаміку 

економічного зростання регіональних об’єднань 
 

Посилення торговельної співпраці в межах інтеграційних об’єднань має 

помітний вплив на динаміку зростання ВВП цих об’єднань за умови, що 

коефіцієнт кореляції (r, вісь абсцис) перевищує 0,5. Темпи економічного зростання 

(Тпр ВВП, темпи приросту ВВП, вісь ординат) можна вважати відносно високими, 

якщо їх розміри перевищують середньосвітовий показник (середній темп приросту 

світового ВВП за період 1995-2014 рр.), що дорівнює 4,96%. З урахуванням цих 

Темп приросту 

світового ВВП 4,96% 
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припущень проведено групування інтеграційних об’єднань за характером впливу 

інтеграційних процесів на економічну динаміку (табл.1). 

Таблиця 1 

Групування інтеграційних об’єднань за характером впливу  

інтеграційних процесів на економічну динаміку 

Групи Оцінки показників Характеристика (об’єднання) 

І r0,5, Тпр ВВП  Тпр ВВПсвіту 

 

Країни характеризуються інтенсивними темпами 

соціально-економічного зростання, суттєвим впливом 

інтеграційних процесів на динаміку ВВП (APTA, 

ASEAN, COMESA, ECCAS, ANCOM, CACM, 

MERCOSUR, ECO, GCC) 

ІІ 

 

r0,5, Тпр ВВП< Тпр ВВПсвіту 

 

Країни характеризуються помірними та невисокими 

темпами соціально-економічного зростання, суттєвим 

впливом інтеграційних процесів на динаміку ВВП 

(FTAA, NAFTA, EU) 

ІІІ r<0,5, Тпр ВВП  Тпр ВВПсвіту 

 

Країни характеризуються інтенсивними темпами 

соціально-економічного зростання, незначним 

впливом інтеграційних процесів на динаміку ВВП 

(CEMAC, CEPGL, ECOWAS, MRU, SADC, UMA, 

WAEMU, CARICOM, SAACR) 

ІV 

 

r<0,5, Тпр ВВП< Тпр ВВПсвіту 

 

Країни характеризуються помірними та невисокими 

темпами соціально-економічного зростання, 

несуттєвим впливом інтеграційних процесів на 

динаміку ВВП (EFTA) 
 

Групування інтеграційних об’єднань за характером впливу інтеграційних 

процесів на економічну динаміку виявило, що найбільший вплив на зростання 

світового ВВП має посилення інтенсивності інтеграційних процесів в азійсько-

тихоокеанському регіоні, для країн якого отримана найбільша оцінка впливу 

динаміки узагальнюючого індексу інтеграції на світогосподарську динаміку (88% 

варіації світового ВВП пояснюється посиленням інтеграційної співпраці країн 

регіону). За рахунок зростання узагальнюючого індексу інтеграції на 1% виміру, 

світовий ВВП може збільшуватися на 8,1 трлн. дол. 

Визначено, що створення угод транснаціонального характеру (особливо 

багатосторонньої транстихоокеанської зони вільної торгівлі, трансатлантичного 

торговельного та інвестиційного партнерства) може стати суттєвим фактором 

впливу на світову торгівлю, оминаючи багатосторонні механізми регулювання, що 

може привести до значного скорочення впливу СОТ як глобальної інституції. 

Розширення масштабів ринку від національних до загального на інтеграційній 

основі, у тому числі транснаціонального характеру, виступає важливим стимулом 

розвитку регіону через більш ефективний розподіл ресурсів, оптимізацію 

виробництв, стимулювання внутрішньорегіонального споживання, виробництва 

тощо (потікоформуючий ефект). Одночасно, можливе й відносне погіршення умов 

ефективного використання ресурсів з цих країн на користь країн-інтегрантів, 

оскільки умови обміну ресурсів та товарів не є симетричними через встановлення 

єдиного митного тарифу (потіковідхиляючий ефект). Результатом подібних ефектів 

стає подальше поглиблення міжнародного поділу праці та спеціалізації країн-

інтегрантів у короткостроковій перспективі (статичний характер прояву дії ефектів) 



 

та довгостроковій (накопичення відповідних ефектів, що виникають унаслідок 

розширення лібералізації умов економічної взаємодії). Процес регіоналізації 

створює інституційну та політичну основу для глибокої інтеграції ринків та 

усунення торговельних бар’єрів, а інтеграційні механізми стають важливим 

доповненням до лібералізації в рамках багатосторонньої торговельної системи. 

Розвиток інтеграційних ініціатив України безпосередньо визначається  

інтеграційною взаємодією з ЄС та відбувається в рамках Поглибленої та 

всеохоплюючої угоди про вільну торгівлю, що виходить за рамки суто 

торговельних угод, оскільки охоплює такі напрями політики, як державні 

закупівлі, конкуренція, інтелектуальна власність. Розвиток інтеграційної взаємодії 

між Україною та Європейським Союзом вимагає негайної адаптації національного 

законодавства європейським нормам. У роботі визначено та обґрунтовано умови 

забезпечення українських практик європейським стандартам, основними з яких  

мають стати: тарифна лібералізація; гармонізація українського законодавства, у 

т.ч. технічного регулювання, фітосанітарних норм тощо; розробка інструментів та 

порядку застосування спеціальних захисних механізмів; адміністрування 

тарифних квот та ін. Актуальною умовою забезпечення практичної реалізації 

євроінтеграційного курсу розвитку України залишається стабільність політичної 

системи в країні, без чого реалізувати структурні реформи в країні вкрай важко. 

 

ВИСНОВКИ  

У результаті проведеного дослідження вирішено науково-практичне 

завдання розвитку теоретико-методологічних основ дослідження інтеграційних 

процесів на глобальному та регіональному рівнях та розробки науково-практичних 

рекомендацій щодо поглиблення інтеграційної співпраці в умовах глобальної 

регіоналізації. За результатами дослідження зроблено такі висновки: 

1. Обґрунтовано, що глобалізація та регіоналізація виступають як процеси 

діалектично взаємозалежні, а взаємозв’язок між ними визначено як два вектори 

просторової динаміки, що характеризують два напрями розвитку світового 

господарства. В умовах поглиблення глобалізації процеси регіоналізації набувають 

нових якісних ознак, які пов’язані із формуванням глобальних регіонів. В умовах 

розвитку мережевої економіки формування регіонів більш не прив’язується із 

конкретною територією, над якою створюються нові форми просторової організації. 

2. Доведено, що на сучасному етапі розвитку світове господарство є більш 

цілісним, інтегрованим та динамічним, а глобальна регіоналізація виступає як 

об’єктивний процес, що знаходить своє втілення у якісно новій структурі 

світового простору, що ґрунтується на поширенні та поглибленні діалектично 

взаємопов’язаних інтеграційних процесів, які розвиваються на глобальному та 

регіональному рівнях,  основними системними елементами якого стають глобальні 

регіони, розвиток яких відбувається на функціональній (інституційній) основі. 

3. На підставі дослідження появи та розвитку глобальних регіонів на 

інтеграційній основі визначено глобальні ознаки процесів регіоналізації у системі 

сучасного світового господарства, до яких віднесено: мультиакторність глобальної 

регіоналізації; складноструктурову мережу взаємодії, що розвивається на різних 

регіональних рівнях (локальному, мікро-, мезо-, макро-, мега-, метарівнях) і 



 

охоплює держави, суспільство, бізнес; посилення ролі регіональної 

конкурентоспроможності в контексті глобальних трансформацій. 

4. Доведено, що під впливом світогосподарського розвитку відбувся перехід 

від старого регіоналізму (Й.Тюнен, А.Вебер, А.Льош, У.Ізард), у якому домінувала 

внутрішньо-орієнтована протекціоністська складова регіонального розвитку (що 

відповідала проблемам розвитку біполярної системи), до нового регіоналізму 

(Дж.Албертін, М.Бурфішер, Ч.Віплоз, М.Кітінг, Д.Родрік, М.Спіндлер, М.Сторпер, 

М.Фаррел), який характеризується не тільки лібералізацією торговельних відносин, 

а й появою інших більш глибоких форм інтеграційної взаємодії, у тому числі 

гармонізацією макроекономічної політики, національних законодавств тощо.  

5. Визначено концепцію транснаціонального регіоналізму як складову 

концепції регіоналізму, що характеризує залучення до процесів регіоналізації 

територій відповідного таксономічного рівня, які відносяться до різних національних 

держав. Територіальний вимір розвитку транснаціонального регіоналізму пов’язаний 

із локалізацією певного регіонального утворення. Просторовий вимір більшою мірою 

не залежатиме від територіальних характеристик розташування регіону і пов’язаний 

із відповідними соціальними практиками.   

6. Запропоновано методичний інструментарій комплексної оцінки розвитку 

процесів регіональної інтеграції, що передбачає: побудову узагальнюючого індексу 

розвитку процесів регіональної інтеграції; проведення компаративного аналізу 

розвитку глобальних регіонів або окремих інтеграційних об’єднань за рівнем 

розвитку інтеграційних процесів на основі запропонованого узагальнюючого 

індексу; проведення факторного аналізу, який дозволяє визначити, які саме 

індикатори визначають загальний рівень розвитку інтеграційних процесів за 

регіонами або окремими інтеграційними об’єднаннями; побудову економіко-

математичних моделей залежності рівня соціально-економічного розвитку 

глобальних регіонів від рівня розвитку інтеграційних процесів. 

7. На основі проведеного аналізу існуючих індикаторів, що відображують 

різні аспекти розвитку та інтенсивності процесів інтеграції, а саме регіонального 

(глобальні регіони) та інституційного (інтеграційні об’єднання), запропоновано 

узагальнюючий індекс інтеграції, що формується за рахунок агрегування трьох 

складових субіндексів (індексу торговельної інтеграції, виробничої інтеграції та 

інтеграції ринків), застосування якого дозволяє не тільки отримати комплексну 

оцінку рівня розвитку процесів інтеграції в межах певного регіонального 

інтеграційного об’єднання, але й провести компаративний аналіз їх розвитку в 

рамках глобальних регіонів світу. 

8. Найбільший вплив на зростання світового ВВП має посилення 

інтенсивності інтеграційних процесів в азійсько-тихоокеанському регіоні, для 

країн якого отримана найбільша оцінка впливу динаміки узагальнюючого індексу 

інтеграції на світогосподарську динаміку (88% варіації світового ВВП 

пояснюється посиленням інтеграційної співпраці країн регіону). За рахунок 

зростання узагальнюючого індексу інтеграції на 1% виміру, світовий ВВП може 

збільшуватися на 8,1 трлн. дол. 

9. Із урахуванням змін визначення регіону у напрямі від територіального 

(географічного, фізичного) до функціонального (інституційного, інтеграційного), 



 

що відбуваються під впливом двох взаємопов’язаних процесів: по-перше, процесів 

внутрішньорегіональних змін та, по-друге, процесів безпосередньо формування 

регіону, які визначають його зовнішні межі, запропоновано напрями розвитку 

регіонального інтеграційного співробітництва за відповідними моделями 

(європейська, північноамериканська, азійсько-тихоокеанська), рівнями 

(наднаціональний, національний, субнаціональний), вимірами якого є 

горизонтальний (включає в себе реалізацію конкретних регіональних проектів, до 

яких залучено учасників регіонального інтеграційного співробітництва) та 

вертикальний (визначається субординацією та відповідною визначеністю 

регуляторного механізму з боку різних рівнів влади, політичних структур – 

інтегрантів), до яких залучено відповідних суб’єктів, що забезпечують 

багаторівневе та багатоступеневе управління інтеграційними процесами. 

10.  Обґрунтовано, що угоди транснаціонального характеру можуть стати 

суттєвим фактором впливу на світову торгівлю, оминаючи багатосторонні 

механізми регулювання, що може привести до значного скорочення впливу СОТ 

як глобальної інституції. Процес глобальної регіоналізації створює інституційну  

та політичну основу для глибокої інтеграції ринків та усунення торговельних 

бар’єрів, а інтеграційні механізми стають важливим доповненням до лібералізації 

в рамках багатосторонньої торговельної системи.  
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АНОТАЦІЯ 

Чентуков Ілля Юрійович. Розвиток інтеграційних процесів в умовах 

глобальної регіоналізації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. 

– Маріупольський державний університет Міністерства освіти і науки України. – 

Маріуполь, 2017. 

Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методологічних основ 

дослідження інтеграційних процесів на глобальному та регіональному рівнях та 

розробці на цій основі науково-практичних рекомендацій щодо поглиблення 

інтеграційної співпраці в умовах глобальної регіоналізації.   

Визначено теоретико-методологічні джерела розвитку глобальної 

регіоналізації, розглянуто еволюцію теорій регіонального розвитку у контексті 

сучасного глобалізаційного дискурсу.   

Досліджено характер та тенденції розвитку процесів регіоналізації та 

глобалізації, встановлено концептуальні засади розвитку глобальної регіоналізації, 

що розвивають теоретичний базис концепцій регіоналізму. Визначено особливості 



 

формування глобальних регіонів у світовому господарстві, виділено глобальні 

ознаки процесів регіоналізації. 

Розроблено методичний інструментарій комплексної оцінки розвитку 

процесів регіональної інтеграції з урахуванням торговельної, виробничої 

інтеграцій та інтеграції ринків, на основі якого надано оцінку рівня розвитку 

процесів інтеграції в межах регіональних інтеграційних об’єднань, проведено 

компаративний аналіз їх розвитку в рамках глобальних регіонів світу. 

Систематизовано основні моделі інтеграційної співпраці, виділено рівні її 

реалізації та управління, обґрунтовано та запропоновано перспективні напрями 

розвитку регіонального інтеграційного  співробітництва у світовому господарстві. 

Ключові слова: глобальна інтеграція, регіональна інтеграція, глобалізація, 

регіоналізація, глобальна регіоналізація, глобальний регіон. 

 

АННОТАЦИЯ 

Чентуков Илья Юрьевич. Развитие интеграционных процессов в 

условиях глобальной регионализации. – 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 интеграционных процессов на глобальном и региональном уровнях 

и разработке на этой основе научно-практических рекомендаций по углублению 

интеграционного сотрудничества в условиях глобальной регионализации. 

Определены теоретико-методологические источники развития глобальной 

регионализации, рассмотрена эволюция теорий регионального развития в 

контексте современного глобализационного дискурса. 

Исследован характер и тенденции развития процессов регионализации и 

глобализации, определены концептуальные основы развития глобальной 

регионализации, развивающие теоретический базис концепций регионализма. 

Определены особенности формирования глобальных регионов в мировом 

хозяйстве, выделены глобальные признаки процессов регионализации. 

Разработан методический инструментарий комплексной оценки развития 

процессов региональной интеграции с учетом торговой, производственной 

интеграции и интеграции рынков, на основе которого дана оценка уровня развития 

процессов интеграции в рамках региональных интеграционных объединений, 

проведен компаративный анализ их развития в рамках глобальных регионов мира. 

Систематизированы основные модели интеграционного сотрудничества, 

выделены уровни его реализации и управления, обоснованы и предложены 

перспективные направления развития регионального интеграционного 

сотрудничества в мировом хозяйстве. 

Ключевые слова: глобальная интеграция, региональная интеграция, 

глобализация, регионализация, глобальная регионализация, глобальный регион. 

 

 



 

ANNOTATION 

Chentukov Illia. Integration Processes Development in Terms of Global 

Regionalization. – Manuscript. 

Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Candidate of 

Science in Economics, major 08.00.02 – World Economy and International Economic 

Relations. – Mariupol State University,  the Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Mariupol, 2017. 

Based on a dialectic method of cognition, the author studies the evolution of 

integration process development at global and regional levels. The article states that the 

globalization and the regionalization are interdependent in terms of dialectology and 

their interconnection is seen as two vectors in a three-dimensional dynamics, which also 

describe two lines of the world economy development.   

The evolution of a regional development theory is studied in terms of a modern 

globalization discourse. The article denotes theoretical and methodological sources of 

the global regionalization development, which is seen as a real process. This process is 

embodied in a qualitatively new structure of the global space which is based on the 

expansion and deepening of dialectically interrelated integration processes that evolve at 

the global, and regional levels, where the key system elements are global regions 

developing on a functional (institutional) basis. Global features of the regionalization in 

the modern world economy are as follows: a multi-actor nature of the global 

regionalization; a complex interaction network, which is developing at different regional 

levels (local, micro-, meso-, macro-, mega- and metalevels) and involves states, society 

and business; a strengthening role of regional competitiveness in terms of global 

transformations. 

  The author defines the features of global regions (such as the European, North 

American and Asia-Pacific ones) emergence in the world economy. The article also 

suggests a range of methods for a comprehensive evaluation of regional integration with 

consideration of trade and industrial integration and market integration. These methods 

allowed to evaluate the level of integration process development within regional 

integration associations and to conduct a comparative analysis of their development 

within the framework of the global regions of the world.  

The author classifies main models of integration cooperation and singles out three 

levels of its implementation and guidance; suggests and grounds prospective lines for 

regional integration cooperation in the world economy. The author proves that 

transnational agreements may become an important factor of influence on the world 

trade avoiding multi-vector mechanisms of control which can diminish the role of WTO 

as the world institution. The process of global regionalization creates institutional and 

political basis for deep integration of markets and elimination of the obstacles to trade 

and makes integration mechanisms an important supplement to liberalization within the 

multifeature trade system.  
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