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Постановка проблеми. Лібералізація міжнародної 
торгівлі веде до розвитку міжнародних економічних 
відносин та світового господарства. Держави наразі 
вступають до інтеграційних об’єднань, ведуть конку-
рентну боротьбу на міжнародних ринках з іншими 
країнами світу через міжнародну економічну інте-
грацію задля того, щоб мати прибуток з міжнародної 
торгівлі, розвивати власні національні економіки, 
отримувати доступ до ресурсів тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні основи аналізу міжнародних інтеграцій-
них процесів закладено у працях Де Бірса (1941), 
Дж. Вінера та Бає (1950), які сформулювали тео-
рію митних союзів. Найбільш повне її обґрун-
тування зробив Дж. Вінер («Питання митного 
союзу»). До проблематики митних союзів зверта-
лися ще основоположники сучасної економічної 
науки А. Сміт, Д. Рікардо, Маккуллох та ін. Різ-
номанітні аспекти митних союзів розглядали Ліст 
(1885), Грегорі (1921), Габерлер (1936), Джон-
сон, Купер, Массел (1965), О’Браєн (1976) та ін. 
Теоретичні основи аналізу міжнародної торгівлі 
було закладено такими вченими, як К. Ален-
жардро, Дж. Бхагваті, Р. Вейнер, Х. Джонсон, 
П. Кругман, В. Леонтьєв, П. Ліндерт, А. Марга-
ретт, Б. Олін, М. Познер, М. Портер, Т. Рибчин-
ський, П. Самуєльсон, Дж. Сакс, А. Сміт, Е. Хек-
шер та ін. Питаннями міжнародної економічної 
інтеграції та міжнародної торгівлі також займа-
лися Н.В. Бахчеванова, А.П. Голіков, Н.І. Гонча-

ренко, О.А. Довгаль, О.М. Лютяк, С.М. Макуха, 
О.М. Місько, В.П. Оболенський, В.І. Сідоров, 
Б.М. Смітієнко, А.С. Філіпенко та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проблематика міжнародної економіч-
ної інтеграції та міжнародної торгівлі розглядається 
вченими досить давно. Існує багато досліджень щодо 
переваг міжнародної економічної інтеграції та між-
народної торгівлі. Але в економічній літературі рідко 
виділяються механізми лібералізації та загального 
розвитку міжнародної торгівлі через міжнародну 
економічну інтеграцію.

Формулювання цілей статті. Ціллю статі є оцінка 
впливу міжнародної економічної інтеграції на лібе-
ралізацію торгівлі, її механізми, наслідки для світо-
вого господарства.

Виклад основного матеріалу. Міжнародна тор-
гівля опосередковує більшість видів міжнародного 
співробітництва. Для кожної країни роль зовніш-
ньої торгівлі важко переоцінити. За визначенням 
Дж. Сакса, «економічний успіх кожної країни світу 
ґрунтується на зовнішній торгівлі. Ще жодній країні 
не вдалося створити здорову економіку, ізолювавши 
від світової економічної системи» [1, c. 48].

Міжнародна торгівля є формою зв’язку між това-
ровиробниками різних країн, виникає на основі МРТ 
і висловлює їх взаємну залежність. Сучасні МЕВ, що 
характеризуються активним розвитком світової тор-
гівлі, вносять багато нового і специфічного в процес 
[1, c. 48].

СЕКЦІЯ 2 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  

І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
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Переваги участі країн у міжнародній торгівлі:
- інтенсифікація відтворювального процесу в 

національних господарствах є наслідком посилення 
спеціалізації, створення можливості для зародження 
і розвитку масового виробництва, підвищення сту-
пеня завантаженості обладнання, зростання ефектив-
ності впровадження нових технологій;

- збільшення експортних поставок спричиняє 
підвищення зайнятості;

- міжнародна конкуренція викликає необхід-
ність вдосконалення підприємств;

- експортна виручка служить джерелом нагрома-
дження капіталу, спрямованого на промисловий роз-
виток [9].

Міжнародна торгівля може бути обґрунтована 
через інтеграційний аспект.

Процес інтеграції зазвичай починається з лібера-
лізації взаємної торгівлі, усунення обмежень у русі 
товарів, потім послуг, капіталів і поступово при від-
повідних умовах і зацікавленості країн-партнерів 
веде до єдиного економічного, правовому, інформа-
ційному простору в рамках регіону [5, c. 21].

Лібералізація зовнішньоекономічної політики – 
розширення свободи економічних дій і зняття обме-
жень на діяльність у сфері міжнародних відносин 
для національних господарюючих суб’єктів, а також 
спрощення доступу на внутрішній ринок для зару-
біжних [8, c. 455].

Формується нова якість міжнародних економіч-
них відносин. При цьому інтеграція – процес не сти-
хійний. Він передбачає відповідну політику країн 
та укладення між ними угод про створення регі-
ональної інтеграційної групи того чи іншого типу. 
Створюється відповідна правова база господарського 
взаємодії. Проводиться свідоме цілеспрямоване регу-
лювання взаємних торговельно-економічних зв’язків 
[5, c. 21].

Економічна інтеграція являє собою взаємодію еко-
номічних систем держав-учасниць з метою усунення 
дискримінацій між господарськими одиницями та 
створення якісно нової міжнародної економічної 
структури більш високого рівня за допомогою злиття 
економічних систем суб’єктів, що інтегруються, де 
економічна система є сукупністю взаємопов’язаних 
і відповідним чином упорядкованих елементів еко-
номіки, що утворюють певну цілісність, економічну 
структуру суспільства [8, с. 391].

Як відомо, існують форми міжнародної еконо-
мічної інтеграції. Преференційна зона являє собою 
найнижчий тип міжнародної економічної інтеграції. 
Угода про неї передбачає, що митні тарифи в торгівлі 
між її учасниками є нижчими, ніж тарифи, що запро-
ваджуються в торгівлі з третіми країнами [8, с. 337].

Зона вільної торгівлі – це угода між країнами про 
усунення всіх тарифних і кількісних обмежень на 
взаємну торгівлю. Кожна країна у цій зоні зберігає 
власний тариф та інші види регуляції торгівлі з тре-
тіми країнами. Основою цієї угоди є правила щодо 
походження товару [8, с. 338].

Митний союз передбачає для країн-учасниць не 
тільки ліквідацію тарифних і кількісних обмежень 
на свою внутрішню торгівлю, а й введення спільного 
зовнішнього тарифу на торгівлю з третіми країнами 
[8, с. 338].

Спільний ринок – це об’єднання національних 
ринків країн в єдиний ринок. У межах цього ринку 
діє спільна зовнішня та внутрішня торгівельна полі-
тика. Варто зауважити, що у єдиному ринку йде 
вільне переміщення капіталів, товарів, послуг та 
робочої сили. Щодо керівних органів у спільному 

ринку, то вони є наддержавними у торговельній 
сфері [8, с. 339].

Економічний союз передбачає не тільки наяв-
ність спільного ринку, а й гармонізацію фіскальної, 
грошової, промислової, регіональної транспортної – 
усіх видів економічної політики. Він спрямований 
на подальше розширення спільного ринку у сфері 
гармонізації національної економічної політики дер-
жав-членів таким чином, щоб забезпечити належне 
функціонування інтеграційної спільноти [8, c. 339].

Повну економічна інтеграція між країнами являє 
собою союз із єдиною економічною політикою і «над-
національним» урядом даної конфедерації, наділе-
ним великими економічними повноваженнями. На 
цьому, останньому, етапі інтеграції відбувається 
остаточне злиття національних економік, в резуль-
таті чого утворюється єдина об’єднання економіка. 
Усі питання економічної політики вирішуються над-
національною владою, хоча на нижчих ієрархічних 
рівнях може залишитися суттєвий рівень політичної 
автономії [8, с. 339].

Зауважимо, що інтеграція призводить до виник-
нення в економіці двох видів ефектів – статичних та 
динамічних. До статичних ефектів інтеграції нале-
жать економічні наслідки, що виявляються одразу 
після створення, наприклад, митного союзу [3, c. 399].

Ефект створення торгівлі полягає у тому, що після 
утворення митного союзу і скасування імпортного 
мита, коли зарубіжний товар із країн об’єднання стає 
дешевшим від місцевого, і споживач купує імпорт-
ний товар замість вітчизняного, виникає імпортний 
товарний потік, а отже, ефективніше використову-
ються ресурси інтеграційного об’єднання [3, c. 399].

Ефект відхилення торгівлі протилежний ефекту 
створення торгівлі. Країни, що не увійшли до Мит-
ного союзу, можуть ефективніше використовувати 
фактори виробництва, і ціна на товар буде ниж-
чою за ціну аналогічного товару країн інтеграцій-
ного об’єднання. До утворення союзу споживачі 
імпортного мита всередині союзу та встановлення 
єдиного зовнішньоторговельного тарифу вигідні-
шим стає придбання товару, виготовленого в межах 
об’єднання. Переорієнтація місцевих споживачів на 
ці товари призведе до зникнення імпортного потоку 
з третіх країн [3, c. 399].

Обидва згаданих ефекти дають змогу розширю-
вати масштаби національного виробництва в роз-
рахунку на сукупний попит країн – учасниць інте-
граційного процесу, підштовхують виробників до 
скорочення витрат і збільшення прибутку. По суті, 
формування регіональних економічних угруповань 
веде до розвитку міжнародного поділу праці і розши-
рення внутрішнього ринку кожної з країн-учасниць 
таких угруповань [6, c. 13].

Численні дослідження інтеграції показують, що в 
більшості випадків ефект відхилення торгівлі вини-
кає, проте він перекривається ефектом створення 
торгівлі [3, c. 399].

Використання міжнародної торгівлі в процесі 
зближення ринків країн інтеграційного об’єднання 
породжує новий тип торговельних відносин, які ста-
ють невід’ємною складовою виробничого процесу в 
масштабах регіону, як наслідок, формується регі-
ональна система господарювання. Це стає підґрун-
тям для посилення міжнародних позицій країн, що 
об’єдналися, а в межах угруповань – для перероз-
поділу ринків, підпорядкування менш розвинених 
національних економічних структур більш розвине-
ним, проведення єдиної протекціоністської політики 
щодо третіх країн, збільшення обсягів виробництва, 
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швидкого розвитку спеціалізації, посилення еконо-
мічної взаємозалежності країн, взаємопроникнення 
їх господарських структур [7, c. 28].

Основним чинником, що сприяє підвищенню 
ефективності об’єднання товарних ринків, конкурен-
тоспроможності держав-учасниць, є міжнародна кон-
куренція як динамічний фактор, що сприяє також 
регіоналізації та прогресу учасників об’єднання. 
Отже, потрібне коректування ролі держави та надна-
ціональних органів регулювання, яка повинна поля-
гати не стільки в управлінні процесом інтеграції, 
скільки у вирівнюванні і поліпшенні умов конкурен-
ції, коригування суперечностей економічних політик 
без порушення ринкового функціонування інтегра-
ційного комплексу [7, c. 28].

По суті, формування регіональних економічних 
угруповань веде до розвитку міжнародного поділу 
праці і розширення внутрішнього ринку кожної 
з країн-учасниць таких угруповань. О.М. Лютак 
зазначає, що глобалізація та регіоналізація – фак-
тори міжнародної економічної інтеграції. На регіо-
нальному рівні конкретизуються, організаційно упо-
рядковуються, моделюються інтеграційні процеси, 
які на глобальному рівні мають узагальнений харак-
тер. Хоча на перший погляд глобалізація і регіона-
лізація є процесами протилежного напряму, вони не 
виключають, а доповнюють одна одну. На регіональ-
ному рівні конкретизуються, організаційно упоряд-
ковуються, моделюються інтеграційні процеси, які 
на глобальному рівні мають узагальнений характер 
[4, с. 61].

Зрілість інтеграційних об’єднань традиційно 
прийнято визначати за показником орієнтованості 
їхніх зовнішньоторговельних потоків на ринки 
країн об’єднання – часткою регіональної торгівлі в її 
загальному обсязі [6, c. 13].

Якщо брати до уваги те, що теорія лібералізації 
торгівлі була розроблена А. Смітом та Д. Рікардо, 
то можна розглянути, як саме міжнародна еконо-
мічна інтеграція сприяє розвитку міжнародної тор-
гівлі через створення, наприклад, спільного ринку. 
Зазвичай лібералізація міжнародної торгівлі посту-
пово веде до вільної торгівлі у рамках міжнарод-
ного інтеграційного об’єднання. За умов повної віль-
ної торгівлі країни, що будуть виробляти товари, у 
яких вони мають абсолютну та порівняльну переваги 
переді іншими країнами, мають можливість експор-
тувати більше. Також така стратегія держави дасть 
їй змогу отримувати більші кошти для того, щоб 
імпортувати товари.

У країнах, де немає порівняльних переваг, тор-
гівля може призвести до спаду у виробництві. Кра-
їни мають економічний інтерес у вільній торгівлі для 
того, щоб налагодити своє виробництво та отриму-
вати виграш із виробництва та подальшої торгівлі. 
Саме тому міжнародна економічна інтеграція є важ-
ливим інструментом розвитку міжнародної торгівлі. 
Наприклад, без міжнародної економічної інтеграції 
між країнами, які знаходяться близько географічно, 
може виникнути низка проблем у міжнародній тор-
гівлі одна з одною. Насамперед, це втрата конку-
рентоспроможності перед не тільки іншими міжна-
родними інтеграційними угрупуванням, але іноді 
перед більш розвиненими країнами в економічному, 
ресурсному та інших аспектах.

По суті, діяльність інтеграційних угрупувань 
створює в міжнародній торгівлі становище, коли 
режим найбільшого сприяння стає скоріше винят-

ком із правил СОТ, ніж ключовим їхнім принципом. 
Чи не випадково тема впливу регіональних торго-
вельних згод на розвиток світової торгівлі активно 
обговорюється в ході багатосторонніх торгових пере-
говорів у рамках СОТ (Доха-раунду), що наразі три-
вають. Члени СОТ, природньо, враховують, що поді-
бні угоди конституюють регіональну економічну 
інтеграцію, яка йде пліч-о-пліч з глобалізацією і, по 
суті, сприяє подальшому її наростання. Разом із тим 
не можна, як видається, не визнати, що інтеграційні 
угруповання, в принципі, переслідують ту ж мету, 
що і СОТ, – лібералізацію торгівлі в інтересах при-
скорення економічного розвитку. Однак СОТ забез-
печує такий рівень лібералізації, на який готові йти 
всі її члени (рішення приймаються в «пакеті» кон-
сенсусом), а регіональних торговльних згод – прак-
тично максимальний. Тому чим ширше будуть поши-
рюватися регіональні торговельні згоди, тим більше 
будуть спрощуватися завдання торговельних перего-
ворів у рамках СОТ [6, c. 16-17].

На наш погляд, міжнародні інтеграційні процеси 
інтенсифікують міжнародну торгівлю у відповідних 
регіонах та роблять інтеграційне угруповання більш 
конкурентоспроможним перед країнами, що не вхо-
дять до того чи іншого інтеграційного об’єднання 
(так званий «ефект доміно»). Зауважимо, що між-
народна торгівля об’єднує держави через зовнішню 
торгівлю на первинних етапах інтеграції. Такі форми 
міжнародної економічної інтеграції, як зона вільної 
торгівлі, Митний союз, спільний ринок, сприяють 
поетапно лібералізації міжнародної торгівлі.

Ми вважаємо, що в майбутньому лібералізація 
міжнародної торгівлі буде здійснюватися більше 
через форми міжнародної інтеграції, а більш за все 
через зони вільної торгівлі, тому що саме із зони 
вільної торгівлі у міжнародній практиці зазвичай 
починається міжнародна економічна інтеграція. 
І не всі інтеграційні об’єднання з часом ставатимуть 
більш глибокими інтеграційними об’єднаннями. 
Наразі міжнародні інтеграційні процеси є важливою 
тенденцією глобалізації і тому в майбутньому таке 
положення інтеграційних процесів буде зберігатися 
та посилюватися у міжнародних економічних від-
носинах. Можна зауважити, що міжнародна еконо-
мічна інтеграція структурує міжнародну торгівлю за 
допомогою своїх форм: у цьому разі інтенсифікація 
міжнародної торгівлі проходить поетапно.

Але у міжнародної торгівлі не завжди може бути 
саме лібералізація, іноді можна використовувати 
політику протекціонізму. Взагалі, міжнародна еко-
номічна інтеграція справляє позитивний ефект на 
міжнародну торгівлю.

Висновки. Усі вищезгадані форми міжнародної 
економічної інтеграції мають великий вплив на лібе-
ралізацію торгівлі, вони поступово «полегшують» 
умови торгівлі між країнами та виводять міжнародні 
економічні відносини між країнами на новий рівень. 
Міжнародна економічна інтеграція – ключовий фак-
тор у розвитку та лібералізації міжнародної торгівлі, 
це також можна побачити із аналізу класичних тео-
рій міжнародної торгівлі А. Сміта та Д. Рікардо. Ми 
вважаємо, що вплив міжнародної економічної інте-
грації буде посилювати вплив на міжнародну тор-
гівлю та, відповідно, на її лібералізацію. Це дослі-
дження має перспективи тому, що у майбутньому 
інтеграційних об’єднань ставатиме набагато більше 
і вони матимуть більший вплив на міжнародну тор-
гівлю (насамперед, зони вільної торгівлі), аніж СОТ.
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Постановка проблеми. У даний час у світовій еко-
номіці простежується дві тенденції. Одна викликана 
існуванням і поглибленням економічних зв'язків 
між державами, розробкою і налагодженням сучас-
них систем отримання інформації, як наслідок – 
посилення цілісності світового господарства, його 
глобалізації. Інша обґрунтована тим, що відбува-
ється економічне зближення і взаємодія країн на 
регіональному рівні, що призводить до формування 
великих регіональних інтеграційних структур. Укра-
їна є активним учасником процесу інтеграції між-
народних економічних зв'язків: з одного боку, укра-
їнські організації активно виходять на міжнародні 
ринки, з іншого – на український ринок приходять 
нові іноземні компанії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми фіскального регулювання та фіскальної полі-
тики досліджувалися в працях К. Адама, Ф. Блока, 
Б. Ейхегрінна, Д. Епстейна, Д. Родріка, А. Дани-
лова, Ю. Іванова, І. Крисоватого, А. Соколовської, 
А. Тищенко, В. Баліцької, О. Короткевич, Н. Фро-

лової, Т. Вовк, О. Водяннікова та ін. Особливості 
фіскального регулювання в умовах турбулентності 
були розглянуті Ф. Котлером та Дж. Касліоне. Однак 
питання про необхідність, а головне – ймовірність 
гармонізації фіскальних систем у процесі міжнарод-
ної економічної інтеграції залишається відкритим.

Останнім часом науковці притримуються такої 
точки зору, що міжнародну економічну інтеграцію 
можна представити як процес економічного і політич-
ного об'єднання держав шляхом організації та розви-
тку стійких взаємовідносин із питань взаємодії між 
національними господарствами на різних рівнях і в 
різних формах. Інтеграція на міждержавному рівні – 
це процес, заснований на формуванні економічних 
об'єднань держав, створення єдиних економічних 
просторів і узгодження національних політик.

Мета статті полягає в аналізі впливу гармонізації 
фіскальних систем у процесі міжнародної економічної 
інтеграції, виявленні основних принципів та напрям-
ків у рамках створення ефективної системи фіскаль-
них відносин на рівні міждержавної взаємодії.
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