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Наукові розвідки та підходи до інтеграційних процесів у Європейському Союзі 

 
Стаття присвячена сучасним тенденціям вивчення інтеграційних процесів. Дослідження ме-

тодологічні принципи та підходи до вивчення тематики інтеграцій. Зокрема проаналізовано рі-
вні інтеграцію: індивідуальний, регіональний, внутрішньодержавний, міждержавний, глобаль-

ний. Також виділено та охарактеризовано різні форми інтеграції: політичну, економічну, інфо-

рмаційну, культурну та інші. Проаналізовано процеси інтеграції як результат взаємозв'язку, 

взаємодії, зближення та об'єднання в єдине ціле будь-яких частин, елементів країн, їхніх еко-

номік, соціальних і політичних структур, культур, соціальних і політичних груп, етносів, пар-

тій, рухів, організацій. Доведено, що інтеграція має декілька рівнів свого розвитку. Взаємодія 

на рівні підприємств та організацій (перший рівень) – безпосередніх виробників товарів та по-

слуг. Інтегрування основних ланок економік різних країн доповнюється взаємодією на рівні 
держав (другий рівень). Третій рівень розвитку інтеграційних процесів – взаємодія на рівні пар-

тій та організацій, соціальних груп, окремих громадян різних країн – може бути визначений як 

соціально-політичний. Четвертий рівень – це рівень власне інтеграційного угруповання як еко-

номічної спільності з властивими їй характерними рисами та особливостями. Зазначено, що 

сьогодні застосовують політологічні підходи до вивчення інтеграції. Важливим є такі підходи: 

федералізм, функціоналізм, комунікативний підхід й ін. 
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ливості. 
 

Research and approaches to the integration processes in the European Union 
 

The article is devoted to the study of modern trends of integration processes. We studied the meth-

odological principles and approaches to the study of the integration of subjects. Specifically analyzed 

integration levels: individual, regional, domestic, interstate, global. Also, isolated and characterized 

various forms of integration: political, economic, informational, cultural and others. We analyzed the 

integration process as a result of the relationship, cooperation, convergence and integration into a sin-

gle unit of any parts, components countries, their economies, social and political structures, cultural, 

social and political groups, ethnic groups, political parties, movements and organizations. It is proved 

that integration has several levels of development. Interaction at the level of enterprises and organiza-

tions (first level) – directly to producers of goods and services. The integration of the economies of the 

main links of different countries is complemented by the interaction at the country level (the second 

level). The third level of development of integration processes – interaction at the level of parties and 

organizations, social groups and individuals from different countries – can be defined as a social and 

political one. Fourth level – is the level of the actual integration group as an economic community, 

with its characteristics and peculiarities. It was noted that today is used by political science approaches 

to the study of integration. It is important to the following principles: federalism, functionalism, com-

municative approach, and others. 
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Актуальність теми дослідження. Починаючи з др. пол. ХХ ст. відбувається поглиблення 

світових інтеграційних процесів. На поч. ХХІ ст. інтеграція стає одним із домінуючих чинників 
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сучасних міжнародних відносин. Із закінченням соціалістичної епохи у Центрально-Східній 

Європі відкрилась можливість трансформації централізованої планової економіки в ринкову, а 

також політичної і економічної інтеграції Центрально-Східної і Західної Європи. Аналіз інтег-

раційних процесів, що стали стратегічно важливими для подальшого успішного розвитку країн 

цього регіону, надзвичайно важливий для розуміння особливостей українсько-польських відно-

син у контексті євроінтеграційних прагнень України та досвіду Польщі в реалізації цього про-

цесу. 

Зважаючи на актуальність та перспективність теми дослідження ставимо за мету здійснити 

наукові розвідки щодо трактування та методологічних підходів до вивчення інтеграційних про-

цесів в Європейському Союзі. 
Інтеграційні процеси є надзвичайно диференційованими. Інтеграція може відбуватися на рі-

зних рівнях: індивідуальному, регіональному, внутрішньодержавному, міждержавному, глоба-

льному тощо. Також виділяють різні форми інтеграції: політичну, економічну, інформаційну, 

культурну та інші2. Міжнародні інтеграційні процеси впливають на формування не лише регіо-

нальних міжнародних систем і становлення нового міжнародного порядку, а й окремих сус-

пільств та держав, їхньої внутрішньої політики, на життя окремої людини. Через таку різнома-

нітність інтеграційних процесів ускладнюється проблема їхнього глибинного пізнання. Більше 

того як стверджує Ю. Тиркус, інтеграційні процеси становлять складне і суперечливе явище, 

яке розвивається внаслідок протистояння різних держав, їхніх цінностей, інтересів та в процесі 
пошуку політичного компромісу. Суперечності відіграють роль джерела розвитку інтеграції. 
Кожна спіраль ускладнень дає поштовх, суттєвий імпульс до зростання інтелектуального, нау-

кового і політичного потенціалу учасників співтовариства з метою подолання існуючих бар'є-

рів. Подолання суперечностей стимулює вихід країн-учасниць на новий рівень політичного ми-

слення. Отже, дослідження інтеграційних процесів дасть можливість виявити основні перешко-

ди, що гальмують інтеграційний розвиток, усвідомити асиметричні позиції в тенденціях до об'-

єднання і тим самим попередити гальмування соціально-політичного розвитку3
.  

Таким чином, ставимо завдання дослідити підходи до визначення категорії «інтеграція», з'я-

сувати сутність та особливості процесу європейської інтеграції. У науковій літературі існує ве-

лика кількість визначень терміна «інтеграція». Зокрема, інтеграція (від лат. integro – віднов-

лення, об'єднання в єдине ціле) – це процес і результат взаємозв'язку, взаємодії, зближення та 

об'єднання в єдине ціле будь-яких частин, елементів країн, їхніх економік, соціальних і полі-
тичних структур, культур, соціальних і політичних груп, етносів, партій, рухів, організацій4

. 

Вітчизняний політологічний словник трактує категорію «інтеграція» наступним чином: «Інтег-

рація – це сукупність політичних процесів, спрямованих на консолідацію, злиття суспіль-

них,політичних, військових, економічних структур або етносів у рамках однієї держави чи кі-
лькох держав з метою протидії деструктивним внутрішнім і зовнішнім чинникам»

5
. 

Один із лідерів флорентійської школи політологічних досліджень Дж. Сарторі під інтеграці-
єю розуміє певний кінцевий результат, або процес, або функцію, здійснювану відповідними 

агентами (наприклад, державами, партіями, групами інтересів тощо). Однак вчений вказує, що 

в західних політичних системах термін «інтеграція» не застосовується до будь-якого виду 

«з'єднання» і будь-якого типу «злиття»
6
. Наприклад, американські вчені, як правило, заперечу-

ють, що інтеграція має хоч якесь відношення до «одноманітності, що нав'язується примусово». 

Навпаки, вони схильні вважати, що для інтеграції необхідно плюралістичне суспільство і що 

вона, у свою чергу, породжує його. І безумовно, для того, щоб домогтися максимального рівня 

єднання і згуртованості при мінімальному використанні примусу, має бути інтегруючий агент7
. 
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Професор університету Вісконсіна Л. Ліндберг у своїй роботі «Політична динаміка європей-

ської економічної інтеграції» визначає інтеграцію як «...процес, за допомогою якого нації утри-

муються від бажання і здатності проводити незалежну один від одного зовнішню і в ключових 

аспектах внутрішню політику, прагнучи натомість приймати спільні рішення, або ж делегувати 

процес прийняття рішень новим центральним органам». А також, на його думку, інтеграція – це 

«процес, за допомогою якого політичні актори в різних галузях намагаються переорієнтувати 

свої очікування і політичну активність на новий центр»
8
. 

Оскільки з усіх форм інтеграції предметом нашого дослідження є політична інтеграцію, 

з’ясуємо можливі варіанти трактування цього терміну. Так, американська школа стверджує, що 

це поняття з’явилося не раніше 1942 р., хоча інтеграційні процеси мали місце в історії людства 

і раніше. А у спеціалізованих політологічних дослідженнях поняття «політична інтеграція» 

увійшло до наукового обігу на початку 50-х рр. минулого століття9
. Американці Дж. Плено, 

Р. Ріггза та Х. Робін визначають політичну інтеграцію як «процес, за допомогою якого дві або 

більше політичних одиниць посилюють між собою контакти у напрямку взаємної співпраці»10
. 

В якості бажаного або логічного кінцевого результату інтегративного процесу часто розгляда-

ється політичне об'єднання. Політична інтеграція вимагає формальних чи неформальних інсти-

тутів для прийняття спільних рішень. Крім того, інтеграція припускає високий рівень ведення 

справ (англ. – transactions) між політичними одиницями, а також зростаюче усвідомлення спі-
льності інтересів і цінностей». Один із засновників школи неофункціоналізму Е. Хаас розглядав 

політичну інтеграцію як «процес, у ході якого громадян переконують переорієнтувати свою 

політичну лояльність і активність з держави на новий центр, інститути якого володіють або 

претендують на володіння вищої юрисдикцією над існуючими національними державами» 
11

. 

Інтеграція має декілька рівнів свого розвитку. Взаємодія на рівні підприємств та організацій 

(перший рівень) – безпосередніх виробників товарів та послуг – тут виникають інтеграційні 
зв’язки в основних сферах відтворення, здійснюється структурна перебудова національних 

економік, що веде до їхнього взаємодоповнення і переплетення. З цієї причини зростання обся-

гів і розгалуження структур взаємної торгівлі, міжнародний рух капіталу, науково-виробнича 

кооперація, міграція робочої сили є вирішальними факторами розвитку інтеграційних процесів 

в цілому. 

Інтегрування основних ланок економік різних країн доповнюється взаємодією на рівні дер-

жав (другий рівень). Така взаємодія здійснюється, по-перше, шляхом утворення умов інтегра-

ційних процесів державними структурами, по-друге, безпосередньою участю державних під-

приємств та організацій у міжнародному економічному співробітництві. Третій рівень розвитку 

інтеграційних процесів – взаємодія на рівні партій та організацій, соціальних груп, окремих 

громадян різних країн – може бути визначений як соціально-політичний. Така взаємодія має 

суспільний характер, змістом якого є утворення та розвиток політичних, релігійних, культур-

них, людських та інших передумов міждержавної інтеграції. 
Нарешті, четвертий рівень – це рівень власне інтеграційного угруповання як економічної 

спільності з властивими їй характерними рисами та особливостями. Будучи результатом міжде-

ржавного об’єднання, інтеграційне угруповання починає виступати як якісно нове та відносно 

самостійне утворення, що формує свою власну систему відносин як з кожним учасником 

об’єднання, так і поза ним. При цьому важливе значення мають чітке розмежування повнова-

жень економічного угруповання як цілого та його окремих учасників, визначення умов взаємо-

дії інтеграційної спільності з третіми державами, іншими міждержавними організаціями. 

Як до інтеграції, так і до європейських інтеграційних процесів застосовують політологічні 
підходи. Першим підходом є федералізм, який сформувався наприкінці Другої світової війни і 
виступає за інтеграцію у правовому та інституційному значеннях. Федералізм відстоює думку, 

                                                 
8
 Lindberg L.N. (1963), The Political Dynamics of European Economic Integration. Stanford: Stanford Univ. 

Press,. p.6. 
9
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ном. вестник Ростовского гос. ун-та, Т. 5, № 4, Ч. 3, С. 21–25.  
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що в основі взаємовідносин між країнами, які інтегруються, повинна бути модель союзної дер-

жави, утворення якої одночасно розглядається і як кінцевий продукт, і як результат інтеграції. 
Як зазначає Ч. Пентланд у праці «Міжнародна теорія та європейська інтеграція» кінцевою ме-

тою інтеграції є створення наднаціональної держави відповідно до принципів централізації і 
передачі політичних повноважень на найвищий рівень»

12
. Вчений виділяє дві особливості фе-

дералістського підходу: соціологічний, детермінований соціальною активністю людей, та кон-

ституційний – встановлення конституційного «проекту» для пом'якшення централізованих дій 

держави. Він зауважує, що саме з них і почався розвиток різних напрямків у інтеграційній тео-

рії. 
Прихильники федералізму обґрунтовують необхідність існування інституційного утворення, 

яке впливає як на взаємовідносини між країнами, що інтегруються, так і на розподіл повнова-

жень між ними, з одного боку, і над інституційним утворенням, з іншого. Тобто сутність феде-

ралізму полягає в децентралізації влади усюди, де це необхідно. Звертаємо увагу на те, що де-

централізація там, «де це необхідно», становить зміст одного із основних принципів Маастри-

хтського договору про Європейський Союз – принципу субсидарності. На думку українського 

науковця Ю. Тиркуса, основним недоліком класичного федералізму є те, що його прихильники 

вважали можливим швидке інституційно-конституційне оформлення об'єднання держав13
. Кін-

цева мета федералістської теорії – утворення федерації чи конфедерації європейських держав, 

яка, водночас, проголошується як необхідна умова для початку інтеграційного процесу.  

Наступним політичним підходом до пояснення європейських інтеграційних процесів є фун-

кціоналізм, що представлений у працях Д. Мітрані14
. Вчений обґрунтував необхідність транс-

формації й оновлення уявлень про систему міжнародних відносин і запропонував так звану 

«функціональну альтернативу», що має на меті створення світової спільноти. Д. Мітрані висту-

пає проти ідеї створення федерації та управління континентального масштабу і доводить недо-

цільність утворення статичного і штучного, територіально обмежувального федеративного об'-

єднання, визначаючи це як «оману федералізації». Він стверджує, що міжнародні організації 
набувають вагомої ролі та значення і стають новими суб'єктами міжнародних відносин, фор-

муючи мережу в контексті динамічної трансформації системи міжнародних відносин. 

Одна із головних ідей функціоналізму полягає в тому, що міжнародна інтеграція повинна 

бути максимально деполітизованою, а ефективне співробітництво держав та запобігання конф-

ліктів можуть і повинні бути досягнуті шляхом концентрації зусиль у першу чергу на спільних 

для всіх питаннях добробуту (як у всесвітньому масштабі, так і на національному рівні). Згідно 

з функціоналізмом, інтеграційна динаміка приводить до появи функціональних організацій, що 

володіють конкретними повноваженнями, делегованими безпосередньо самими державами. 

Кінцевим продуктом інтеграції є створення функціональної системи, елементи якої можуть по-

чати працювати і без загальної політичної надбудови15
.  

Спроби пояснити унікальність ЄС, знайти відповіді на питання, які виникають у процесі ін-

теграції і на які не могли відповісти прихильники класичного федералізму та функціоналізму, 

привели до появи в 60-70-х рр. ХХ ст. неофункціоналізму. Цікавими є теоретичні узагальнення 

Е. Хааса. Він не тільки підкреслив визначальну роль політичного чинника в процесі інтеграції, 
зокрема як фактора творення постнаціональних політичних спільнот, поступової інтеграції у 

сферах «низької» та «високої» політики, але й визначив європейську інтеграцію як цілком якіс-

ний процес, який не можна ототожнювати з міждержавною чи міжурядовою співпрацею. Не-

від'ємною складовою теорії неофункціоналізму залишилась ідея «переливання», але вже значно 

модифікованою до реалій євроінтеграційного процесу16
. 
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Як вважає М. Вахудова17
, складна взаємодія між внутрішніми та зовнішніми аспектами єв-

ропейської інтеграції означає, що розширення ЄС розглядається, як один з найбільш ефектив-

них інструментів зовнішньої політики. З точки зору європейської зовнішньої політики, розши-

рення можна розглядати через дві основні функції. По-перше, вона діє як інструмент, за допо-

могою якого ЄС може прагнути до зміцнення стабільності у своєму найближчому оточенні. У 

своїй політиці ЄС діє аналогічно будь-якій регіональній влади, яка зацікавлена у збереженні 
стабільності на її теренах 

18
. ЄС часто використовує розширення в якості інструменту стабіль-

них і демократичних перетворень своїх сусідів. Так було у випадку з Грецією, Португалією та 

Іспанією, і та ж логіка застосовується при розширенні на схід. ЄС не може почувати себе в без-
пеці і продовжують процвітати, якщо решта континенту знаходиться в низхідній фазі до збіль-

шення нестабільності і злиднів. Цей аргумент є основною лінією європейської стратегії безпе-

ки, відправною точкою для політики ЄС щодо нових сусідів 
19

. 

По-друге, процес розширення діє як канал, через який ЄС, як вважає І. Маннерс20
, може про-

ектувати свої норми і цінності, Європи таким чином підкреслює свою ефективність і легітим-

ність. Тільки завдяки унікальному поєднанню «батога і пряника» ЄС може здійснювати силь-

ний нормативний вплив на своїх партнерів. Ключовим моментом тут є усвідомлення того фак-

ту, що розширення ЄС це не тільки креслення географічних кордонів, це також встановлення, 

передача і поширення цінностей, норм і правил ЄС. Такою думки дотримуються такі фахівці як 

Р. Аальто21
, Т. Крістіансен та інші 22

, Т. Дієз і Р. Уітмен 
23

; Л. Фрііс і А. Мерфі 24
; С. Лавенекс 

25
; 

М. Сміт 
26

. Так, наприклад, Т. Крістіансен стверджує, що це може призвести до певної «розми-

тості» у складі ЄС, а такі важливі цінності як законодавство, єдиний ринок та Шенгенська уго-

да поширюються за її межі лише через підготовку до вступу до Європейської економічної зони 

(ЄЕЗ). Цей факт пояснює також «імперська аналогія» О. Уівера, відповідно до якого «ЄС-

імперія може встановити своє панування через різні зони порядку» 
27

. Імперських аналогія ЄС 

доречна, коли мова йде про прийняття нових членів. Якщо використовувати термінологію 

М. Сміт, ЄС може змінити свої транзакційні кордони з метою задоволення потреб своїх нових 

сусідів і у той же час прагнуть зберегти цілісність своїх інституціональних і правових кордо-

нів28
. Таким чином, ЄС прагне використовувати створення нових «сірих зон» в Європі для того, 
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щоб управляти проблемами, які виникають на сусідніх територіях, державах без надання їм по-

вного членства та європейської ідентичності29
. 

Але попередній досвід уже показав, що ЄС не буде успішним в проектуванні та реалізації 
своєї влади в тому випадку, коли повне членство певної країни не буде на порядку денному. 

Вплив ЄС є виправданим тільки за умови стимулювання до вступу. Як тільки цей процес стає 

не доступним, ситуація докорінно змінюється, і здатність ЄС впливати на реформи стає обме-

женою, як вважають Бретертон і Воглер30
.  

Ще одним теоретичним підходом у дослідженні європейських інтеграційних процесів є ко-

мунікативний підхід, розроблений К. Дойчем. Він базується на принципі «ізоморфізму». Прин-

цип «ізоморфізму» полягає в тому, що всі соціальні процеси, включаючи стосунки між окре-

мими групами людей і навіть націями, підпорядковуються ідентичним закономірностям, логіч-

ним висновкам кібернетики31
. Суб'єктами міжнародних відносин є нації, держави, а не окремі 

особи чи групи людей. Народи виявляються інтегрованими у міру того, як вони стають взаємо-

залежними. К. Дойч вважає, що взаємозалежність між націями набагато слабша, ніж усередині 
нації. Якщо рівень комунікаційних зв'язків на певній території є особливо інтенсивним, то тут 

виникає так зване політичне співтовариство. Інтеграція – це розвиток мережі соціальних зв'яз-
ків, які є комунікаційними та інтенсивними. К. Дойч розглядає інтеграційні процеси з позиції 
комунікативної взаємодії між націями та державами, тобто як сукупність соціальних взаємо-

зв'язків. 

Висновок. Таким чином, як зазначає М. Шульга 
32

, врахування всього розмаїття підходів та 

позицій, які мають місце у вивченні сучасних політичних євроінтеграційних процесів є важли-

вою умовою як розуміння складності й динамічності останніх, так і долучення українських на-

уковців до європейських студій, що присвячені осмисленню цих процесів. А, відтак, й до су-

часного дискурсу європейського будівництва. Визначальною рисою розвитку наукового студі-
ювання євроінтеграційних процесів є істотне розширення його проблематики. Прикметна озна-

ка новітніх інтеграційних теорій, які мають адекватно пояснювати сучасні процеси і окреслю-

вати напрямки подальшого їх розвитку, – усвідомлення поліваріантності тлумачення ролі і зна-

чення суб’єктів міжнародних відносин. 
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