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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Регіональна інтеграція, глобалізація і транснаціона�

лізація економіки формують потенціал для економічно�
го зростання та ефективної взаємодії країн світу у най�
різноманітніших сферах. Суб'єкти міжнародних еконо�
мічних відносин розглядають інтеграцію як трамплін для
розв'язання економічних проблем, реалізації економі�
чних і політичних інтересів, досягнення лідируючих по�
зицій на міжнародній арені. Країни�члени інтеграційних
об'єднань на перший план, як правило, висувають еко�
номічні переваги інтеграції, що призводить до втрати, а
іноді й свідомого ігнорування інших можливостей, зап�
ропонованих інтеграційним процесом.

Тим часом, погіршення стану ресурсного забезпе�
чення та виснаження екологічної складової економіч�
ного розвитку гостро актуалізують сьогодні складну і
багатогранну проблему захисту навколишнього природ�
нього середовища, яка постає перед країнами, інтегра�
ційними угрупованнями, всією світовою спільнотою.
Незважаючи на те, що в останні десятиріччя міжнародні
організації, національні уряди, суспільні інститути ак�
тивно співпрацюють у напрямі розв'язання окресленої
проблеми, суб'єкти міжнародних економічних відносин
часто виносять екологічні суперечності за дужки інтег�
раційного процесу і залишаються з ними на самоті.
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У цьому сенсі принципово усвідомлювати, що інтегра�
ція надає умови для колективного подолання не лише пе�
репон економічного, а і соціального й екологічного харак�
теру. Більше того, екологічні проблеми нині набули таких
вражаючих масштабів, що необхідність їх розв'язання зас�
луговує на центральне місце серед мотивів створення інтег�
раційних угруповань. Відтак, лише формування і втілення
у життя комплексної стратегії розвитку інтеграційного
об'єднання, що передбачає, перш за все, гармонійне вра�
хування і системну реалізацію економічних, екологічних і
соціальних інтересів у ході функціонування інтеграційно�
го угруповання, здатні забезпечити всебічний успіх інтег�
рації у довгостроковій перспективі.

Ступінь розробленості проблеми. Вагомий внесок у дос�
лідження природи і наслідків інтеграції здійснили Б. Ай�
хенгрін, В. Будкін, М. Гілберт, Н. Грущинська, А. Лейн, Дж.
Стігліц, С. Циганов, О. Шнирков та інші. Роботи наведених
науковців присвячені аналізу особливостей інтеграційних і
дезінтеграційних процесів сучасності, результатів інтеграції
у контексті різноманітних сфер економічної системи, харак�
терних рис розвитку регіональних інтеграційних угруповань,
суті й ознак глобалізації як інтеграції у світовому масштабі,
співпраці України з Європейським союзом й іншими інтегра�
ційними угрупованнями, перспектив і проблем приєднання
України до світових інтеграційних процесів тощо.
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Разом із тим, до теперішнього часу в економічній
науці чимало питань у межах проблематики інтеграції
залишаються без грунтовної відповіді. Зокрема, у нау�
ковій літературі не сформовано єдиного комплексного
підходу до трактування природи й атрибутів екологіч�
ної складової інтеграційного процесу як новітнього
компонента інтеграції, що потребує сьогодні надзвичай�
ної уваги з огляду на інтенсивне поглиблення загроз�
ливих для навколишнього природнього середовища
наслідків економічної діяльності людства; сутнісних
меж й інструментів колективної екологічної політики,
що реалізується інтеграційними угрупованнями; систем�
но не досліджено специфіку екологічних стратегій,
стратегій сталого розвитку у цілому, затверджених
інтеграційними об'єднаннями у різних регіонах світу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження головних позицій щодо

трактування та розв'язання екологічних проблем сучас�
ності, сформованих у межах інтеграційних об'єднань з
різними рівнями розвитку в Європі, Азійсько�Тихооке�
анському регіоні й Америці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Багатогранність і неоднозначність наслідків інтег�

раційних процесів обумовлює наявність цілої низки на�
укових підходів до визначення суті інтеграції, її причин
і результатів. Специфічні риси інтеграційних об'єднань
широко варіюються, що пов'язане з географічною при�
належністю країн�членів інтеграційного угруповання,
етапом інтеграції, іншими параметрами. Відповідно,
різняться і позиції учених�економістів щодо трактуван�
ня природи й атрибутів інтеграції.

Так, М. Гілберт називає європейською інтеграцією
історичний процес, протягом якого європейські країни
делегують свої суверенні повноваження колективному
органу [1,  c. 1]. У контексті мотиваційної складової
інтеграції важливо зауважити, що основною метою
формування інтеграційного об'єднання професор вва�
жає посилення економічного добробуту та адаптацію
до змін у глобальній економіці [1, c. 2]. Дж. Стігліц, хоча
й аналізує найвищий рівень інтеграції — економічну гло�
балізацію, також називає її головною ціллю зростання
добробуту людей у всьому світі [2, с. 4].

Американський економіст Б. Айхенгрін розглядає
європейську інтеграцію як шлях до розв'язання про�
блем, що необхідно подолати для досягнення і підтрим�
ки економічного зростання [3, c. xv]. Близьке за своєю
суттю бачення проблематики має І. Ситнік. Регіональ�
на інтеграція, на думку економіста, — це процес еконо�
мічного і політичного взаємопроникнення країн, що
належать до одного регіону, необхідність якого обумов�
лена проблемами розвитку окремих національних еко�
номік, які країни не можуть розв'язати самостійно, або
на основі існуючих міжнародних зв'язків [4, c. 323—324].

Два вищенаведені підходи, фактично, зосереджені
на питанні розв'язання існуючих у країнах проблем як
ключовій меті формування інтеграційного об'єднання.
Однак, у науковій економічній літературі є й інші по�
гляди щодо окреслення найістотніших цілей інтеграції.
Наприклад, А. І. Некряч тлумачить інтеграцію як злит�
тя, об'єднання, взаємопроникнення, взаємну доповню�
ваність і спільність чітко та загально визнаних соціаль�
но�економічних, політичних інтересів, реалізація яких
потребує об'єднання зусиль [5, c. 19].

Р. Войтович у світлі мотивів створення інтеграційного
угруповання також висуває на перше місце національні
інтереси. Глобальна колективна інтеграція, з точки зору
науковця, передбачає об'єднання держав як суб'єктів ко�
лективної волі для реалізації спільних інтересів: еконо�
мічних, соціальних, політичних, культурних, екологічних,
правових, які й визначають критерії взаємозв'язку та взає�
модії між державами [6, c. 4]. Для більшості сучасних дер�
жав світу глобальна інтеграція є засобом геополітичної

конкурентоспроможності, суспільної життєдіяльності та
кристалізації умов національного розвитку [6, c. 5].

Низка авторів акцентує власну увагу у межах про�
блематики інтеграційних процесів не лише на можли�
востях колективного розв'язання суперечностей, реал�
ізації спільних інтересів і досягненні вищого ступеню
економічного добробуту як меті інтеграції, а і на ролі
співробітництва між країнами. Так, за А. Лейном, регі�
ональна економічна інтеграція, яка представляє склад�
ний процес, що може бути реалізований на різних рівнях
у різних формах, виступає як найвищий ступінь розвит�
ку економічного співробітництва між відповідними сто�
ронами [7,  c. 37]. У свою чергу, О. Булатова визначає
інтеграцію як процес, що, з одного боку, поєднує інтег�
руючу дію ринкових сил і механізмів, а з іншого — пе�
редбачає поступове узгодження відповідної політики
країн, залучених до інтеграції [8, c. 48].

У ході аналізу варто вказати і на те, що левова част�
ка досліджень інтеграційних процесів присвячена вив�
ченню їх специфіки в Європі в силу глибини інтеграції у
регіоні і значущості останньої для розвитку світового
господарства у цілому, тоді як питома вага досліджень
інтеграційних об'єднань з інших регіонів світу є істотно
меншою. Крім того, провідні учені сучасності часто звер�
таються до економічних і фінансових аспектів інтеграції,
ігноруючи при цьому її інші важливі сторони. Так, О.
Біленький визначає інтеграцію як об'єднання зусиль для
більш стрімкого й ефективного розвитку всіх сфер жит�
тєдіяльності людини, і насамперед, економічної [9, c.
158]. Р. Войтович поділяє інтеграцію на чотири складові:
економічну, політичну, інформаційну і культурну, не
виділяючи екологічної [6, c. 10—11].

І. Тараненко, досліджуючи дану проблематику у
світлі інноваційного розвитку Європейського союзу,
здійснює порівняльний аналіз головних інноваційних
ініціатив ЄС, також залишаючи поза увагою екологіч�
ний компонент інтеграційних процесів [10]. Схожа особ�
ливість є й у роботах Л. Чекаленко, що розглядає різно�
манітні моделі інтеграції, обгрунтовує позитивні і нега�
тивні сторони інтеграційних концепцій та реалізованих
об'єднань, проте у контексті жодного з етапів інтеграції
автор не торкається питання захисту навколишнього
природнього середовища [11].

Н. Грущинська у науковій праці "Особливості розвит�
ку інтеграційних і дезінтеграційних процесів у сучасно�
му світовому просторі" досліджує поняття інтеграції і
дезінтеграції країн світу, пропонує авторський погляд на
причини формування інтеграційних угруповань [12]. Од�
нак, науковець звертається виключно до економічних
мотивів інтеграції, проблем ефективності виробництва,
не зупиняючись при цьому на питаннях екологічного і
соціального характеру. Як бачимо, проблемі екологічної
складової інтеграційних процесів приділено надзвичай�
но мало уваги у науковій економічній літературі. Відтак,
принципово важливим є вивчення, систематизація і по�
дальше врахування міжнародного досвіду у цій сфері.

ЄС і США, одні з найвпливовіших суб'єктів міжна�
родних економічних відносин сьогодні, першими ініцію�
вали формування нової нормативно�правової бази з ме�
тою контролю за забрудненням навколишнього природ�
нього середовища. У межах діяльності США та ЄС у сфері
довкілля, по суті, можна виділити три ключові етапи: 70—
80 рр. ХХ ст., що характеризувалися обмеженням викидів
вуглецю в атмосферу і технологічним контролем за опе�
раціями великих підприємств; кінець ХХ ст., коли увага
США та ЄС була прикута, здебільшого, до пільг і сти�
мулів ("екологічне" оподаткування, торгівля квотами на
викиди парникових газів, екологічний аудит і менедж�
мент, добровільні промислові угоди); початок ХХІ ст., що
інтенсифікував пошуки більш інтегрованих екологічних
підходів у зв'язку з разючими змінами клімату, втратою
біорізноманіття, знищенням лісів [13, c. xi].

Коротко окреслюючи еволюцію "сталих" ініціатив
Європейського союзу, зазначимо, що перші істотні кро�
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ки у цьому напрямі європейські країни здійснили у 1997
році. Саме у цей період сталий розвиток було визначе�
но фундаментальною ціллю ЄС та внесено її до Амстер�
дамського договору. Надалі, у 2001 році було затверд�
жено першу Стратегію сталого розвитку ЄС. До речі,
загальною ціллю всіх "поколінь" вказаної Стратегії є
визначення і розробка системи заходів, спрямованих на
зростання якості рівня життя у Європейському союзі
шляхом забезпечення ефективного управління і вико�
ристання ресурсів, формування потенціалу екологічних
і соціальних інновацій, захисту довкілля і соціального
добробуту [14]. Додамо, що витрати на безпосередню
реалізацію екологічної політики ЄС як найсуттєвішої
складової Стратегії сталого розвитку ЄС становлять
10—12 млрд євро щорічно [15, c. 7].

У 2009 році відбулося "вмонтування" конкретних за�
ходів сталого розвитку до всіх видів політик Європейсько�
го союзу. Одним з вдалих прикладів такого "вмонтування"
є включення "сталих" (і, зокрема, екологічних) ініціатив до
інноваційних пріоритетів ЄС, розподілених на наступні гру�
пи: формування відкритої та конкурентоспроможної еко�
номіки; зниження викидів вуглецю в атмосферу; стале уп�
равління природними ресурсами; забезпечення суспільства
екологічними харчовими продуктами; ядерна безпека; роз�
виток системи суворих технічних стандартів у будівництві
та запобігання катастрофам [16, c. 191]. Крім того, важли�
во виділити у цьому сенсі й інтегровану товарну політику
ЄС (IPP), позитивними рисами якої є врахування впливу
діяльності компанії на екологію на всіх стадіях виробничо�
го циклу; сприяння розв'язанню екологічних проблем на
ранніх стадіях виробництва; інтегрований підхід до пробле�
ми (вода + земля + повітря) [17, c. 1].

Новітнім сприятливим за своїм характером зрушен�
ням у сфері екології у межах Європейського союзу вва�
жаємо розробку Празького Меморандуму у вересні 2012
року, покликаного задовольнити зростаючі потреби у
всеохоплюючій статистичній оцінці "зелених" результатів
функціонування економіки Європейського союзу. У ЄС
ключова роль у процесі акумуляції, систематизації та
підготовки екологічних даних належить Європейському
агентству з навколишнього середовища, до якого, насам�
перед, і має відношення згадана новація [18].

Безумовно, визначення пріоритетних напрямів роз�
витку та розподіл функціональних обов'язків у сфері
екології є недостатніми для успішної реалізації запро�
понованих у ЄС заходів. З цього приводу слід зазначи�
ти, що у межах Європейського союзу розв'язання про�
блеми фінансування екологічних ініціатив характери�
зується, на наш погляд, значним ступенем децентралі�
зації: фінансову підтримку проектів, спрямованих на
захист навколишнього природнього середовища,
здійснює низка інститутів ЄС.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), головна уста�
нова довгострокового фінансування Європейського союзу,
нині є одним з найактивніших "екологічних" інвесторів в ЄС.
У 2011 році з метою протистояння змінам клімату ЄІБ інве�
стував близько 18 млрд євро як у проекти у країнах Євро�
пейського союзу, так і поза його межами [19, c. 1]. У 2012
році наймасштабнішими екологічними ініціативами, підтри�
маними Європейським інвестиційним банком, стали висад�
ка лісів в Угорщині (кредит на суму 200 млн євро), що у пер�
спективі забезпечить регіон робочими місцями і запасами
деревини; створення заводу з виробництва сонячної енергії
Gemasolar в Іспанії (кредит на суму 80 млн євро); станов�
лення "вітряної" фірми у Бельгії (450 млн євро), що забез�
печить енергією 600 000 людей і стане на заваді викидам вуг�
лецю в атмосферу в обсязі 450 000 тонн щорічно; підвищен�
ня енергоефективності житлового фонду у столиці Румунії
Бухаресті (125 млн євро) [20, c. 1—2].

У цьому світлі варто згадати й основний специфіч�
ний механізм фінансування екологічних ініціатив у ЄС
— LIFE (від франц. — L'instrument financier pour
l'environement), започаткований у 1992 році. За допомо�
гою LIFE було профінансовано 3708 проектів на суму

2,8 млрд евро [21]. Результати діяльності Європейсько�
го союзу у напрямі захисту навколишнього природньо�
го середовища як у сенсі LIFE, так й інших фінансових
механізмів є хоча і досить стриманими, проте позитив�
ними. Так, якщо у 1990 році обсяг викидів парникових
газів в атмосферу у ЄС складали 5583,1 млн тонн, то вже
у 2011 — 4601.6 млн тонн, що означає 17,6% зниження
обсягу шкідливих викидів в атмосферу за 20 років [22,
c. 92]. Сприятливими є і наслідки вмонтування екологі�
чних стандартів до всіх видів політик і, зокрема, іннова�
ційної. Частка альтернативних джерел енергії у кінце�
вому споживанні у 2010 році наближалася до 12,5%, тоді
як у 2020 році за офіційними прогнозами така частка має
дорівнювати 20% [22, c. 92].

Колективний підхід інтеграційного угруповання
НАФТА, створеного у 1992 році США, Мексикою і Ка�
надою, до проблем захисту навколишнього середови�
ща певною мірою різниться від поглядів і заходів, по�
ширених у Європейському союзі. На початку існування
НАФТА екологічні аспекти обговорювалися її учасни�
ками лише у контексті прямих іноземних інвестицій,
сталого інвестування, що, зокрема, доводить Розділ 11
НАФТА "Інвестування" [23].

Країни�члени НАФТА грунтовніше звернулися до
проблем, безпосередньо пов'язаних зі збереженням дов�
кілля, вже у 1993 році, коли було укладено Північноаме�
риканську угоду про співробітництво у сфері екології,
що передбачала організацію Комісії для співпраці у га�
лузі навколишнього природнього середовища. У 1994 році
США, Мексика і Канада на базі даної угоди розробили
спільний План екологічного співробітництва. Однак, ре�
алізація домовленостей, задекларованих у вказаному до�
кументі і наступних його "поколіннях", гальмувалася (і
продовжує гальмуватися сьогодні) жорсткою позицією
Мексики, що зводиться до відмови останньої поєднува�
ти торговельні й екологічні аспекти на практиці.

Найбільшими екологічними ініціативами НАФТА у
2011—2012 р. стали створення системи нагляду за які�
стю повітря у Північній Америці та інформування насе�
лення про загрози, пов'язані з забрудненням повітря;
забезпечення інформацією населення, що проживає у
прибережних районах Північної Америки, про вплив
змін клімату на біорізноманіття, "здоров'я" океану; за�
безпечення публічного доступу до даних, які характе�
ризують види речовин, що забруднюють навколишнє
природнє середовище [24]. Як вбачається, вищенаведені
ініціативи мають просвітницько�інформаційний харак�
тер та істотно різняться за своєю суттю від заходів, що
реалізуються у межах Європейського союзу.

Незважаючи на факт формулювання спільних еко�
логічних пріоритетів розвитку НАФТА, суть яких по�
лягає у встановленні свободи економічних дій країн�
членів інтеграційного об'єднання з повагою до навко�
лишнього природного середовища, слід визнати, що нині
США, Мексика і Канада як НАФТА спільно розроби�
ли, проте не реалізують на практиці саме системного
підходу до розв'язання проблем такого типу, звертаю�
чись до них лише сегментарно, поверхово.

Цілком слушною є думка науковців Міжнародного
інституту сталого розвитку Г. Манна і К. Волтке, які,
досліджуючи діяльність НАФТА на предмет її "еколо�
гічної орієнтованості", дійшли висновку, що в угодах,
укладених США, Мексикою і Канадою у межах НАФТА,
проблематиці сталого розвитку не приділено достатньої
уваги, а нормативно�правове забезпечення діяльності
НАФТА з точки зору екології характеризується наявн�
істю суттєвої кількості прогалин [25, c. 62]. Таким чи�
ном, враховуючи всі вищенаведені аргументи, колектив�
на позиція НАФТА щодо захисту навколишнього при�
роднього середовища видається нам надто "теоретич�
ною" і сегментарною у порівнянні з іншими інтеграцій�
ними об'єднаннями.

Інтеграційні процеси в Азійсько�Тихоокеанському
регіоні (АТР) інтенсифікувалися у значній мірі у відповідь
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на активізацію інтеграції в Європі й Америці. Разом із тим,
інтеграція в АТР має низку суттєвих відмінностей від про�
цесів такого типу, що відбуваються, зокрема, у межах ЄС
і НАФТА. Насамперед, йдеться про те, що регіональна
інтеграція в Азійсько�Тихоокеанському регіоні реалі�
зується на основі моделі добросусідства на відміну від
моделі сім'ї, що популяризується в Європі [26, c. 82].

Крім того, варто вказати і на той факт, що міждержавні
зв'язки у Європейському союзі мають всеохоплюючий ха�
рактер, досягли значно вищого рівня і ширшого розмаху,
ніж у межах АСЕАН, "АСЕАН+3", АТЕС, Східноазійсь�
кого саміту. Остання теза є принциповою саме у світлі за�
хисту навколишнього природнього середовища, оскільки
різні формати регіональної інтеграції в АТР, перш за все,
сконцентровані на економічних аспектах співробітницт�
ва, тоді як в ЄС проблеми збереження довкілля і фінансу�
вання екологічних ініціатив є нині одними з найпріоритет�
ніших.

ВИСНОВКИ
Інтеграційні процеси є важливим інструментом пе�

рерозподілу сфер впливу на міжнародній арені. Разом
із тим, розглядаючи інтеграцію як шлях до консолідо�
ваного розв'язання економічних і соціальних проблем,
слід усвідомлювати, що сьогодні досягнення економі�
чного і соціального добробуту людства є неможливим
без урахування та подолання як на національному, так
і наднаціональному рівнях екологічних суперечностей,
породжених агресивною поведінкою всіх без виклю�
чення суб'єктів міжнародних економічних відносин в
умовах глобалізації, транснаціоналізації економіки і
волатильності фінансових ринків.

Найсуттєвішими кроками у напрямі формування та
посилення екологічної складової інтеграційного процесу
у межах інтеграційного угрупування мають стати: розроб�
ка наднаціональної екологічної програми, стратегії ста�
лого розвитку, де, зокрема, необхідно зафіксувати конк�
ретні екологічні показники й індикатори, що виступати�
муть орієнтирами для всіх країн�членів інтеграційного уг�
рупування; створення на базі наднаціональної стратегії
сталого розвитку деталізованих національних "сталих"
програм й ініціатив, що враховували би специфіку кожної
з країн�членів інтеграційного угрупування; "вмонтування"
екологічних стандартів і правил поведінки до всіх програм
розвитку у різноманітних сферах економічної системи
інтеграційного об'єднання; тісна співпраця наднаціональ�
них органів, що переймаються екологічними проблемами
й інноваційними розробками; популяризація конкретних
можливостей колективного розв'язання екологічних су�
перечностей завдяки інтеграційним процесам міжнарод�
ними організаціями і, зокрема, ООН.
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