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ФУНКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
Стаття присвячена дослідженню сутності, особливостям та змісту функ‑
ції міжнародної інтеграції сучасної держави в системі функцій держави.
Розглянуто сутність інтеграційних процесів, що є багатогранним і склад‑
ним явищем. При досліджені процесу інтеграції було протиставлено про‑
цес дезінтеграції, які взаємопов’язані між собою. Проаналізовано зміст
функції міжнародної інтеграції сучасної держави як одного з напрямків
зовнішньої діяльності держави.
Ключові слова: міжнародна інтеграція, функція сучасної держави, гло‑
балізація, дезінтеграція, європейська інтеграція.
Джураева Е. А. Функция международной интеграции современного
государства. — Статья.
Статья посвящена исследованию сущности, особенностям и содер‑
жанию функции международной интеграции современного государства
в системе функций государства. Рассмотрена сущность интеграционных
процессов, являющихся многогранными и сложными явлениями. При ис‑
следовании процесс интеграции был противопоставлен процессу дезинтег
рации, которые взаимосвязаны между собой. Проанализировано содержа‑
ние функции международной интеграции современного государства как
одного из направлений внешней деятельности государства.
Ключевые слова: международная интеграция, функция современного
государства, глобализация, дезинтеграция, европейская интеграция.
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Dzhuraieva O. O. Function of International Integration of the Modern
State. — Article.
The article is devoted to the study of the essence, features and content of
the function of international integration of the modern state in the system of
state functions. The essence of integration processes, which is a multifaceted
and complex phenomenon, is considered. In the study, the integration process
was opposed to the process of disintegration, which are interrelated. The con‑
tent of the function of international integration of the modern state as one of
the directions of the state’s external activity is analyzed.
Keywords: international integration, the function of the modern state, glo‑
balization, disintegration, European integration.

Існування та розвиток будь‑якої країни завжди передбачає взає‑
модію з іншими державами. Всесвітній історичний досвід і практика
ясно показують, що інтеграційні процеси є складними і займають до‑
сить багато часу. Розвиток тенденцій інтеграції завжди пов’язаний
з різними дезінтеграційними процесами, що виступають їх переду‑
мовою, результатом або відбуваються одночасно. Створення нового,
глобалізованого світу проходить не лише у супроводі процесу інте‑
грації, але також створює середовище для ізоляції, відведення у пе‑
риферійну зону всіх, хто не в змозі приєднатися до мережі міжна‑
родних зв’язків. На сучасній мапі світу майже не залишилось країн,
які стоять осторонь інтеграційних процесів. Саме тому вивчення ін‑
теграційних та дезінтеграційних (протилежних інтеграції) процесів
є актуальним та пріоритетним у сучасній політичній науці, а також
для теоретико‑правового дослідження. Вивчення цієї проблеми є важ‑
ливим, оскільки дасть можливість заздалегідь визначати дезінтегру‑
ючі фактори та протидіяти їх розвитку [1, с. 27].
На думку М. М. Цимбалюк, інтеграційні тенденції, які певною
мірою стосуються уніфікації механізмів запровадження європейських
стандартів державотворення, не можна розглядати окремо від того
суспільно‑історичного та ментального підґрунтя, яке слугує осно‑
вою для формування українського етносу. В іншому разі дослідник
ризикує потрапити у пастку неповного, навіть викривленого розу‑
міння цих процесів, не розуміючи суті причин виникнення. Окрім
того, може виникнути ситуація, за якої, попри те, що ці причини і
будуть зазначені, однак значущість кожної із них у сукупності впливу
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на інтеграційні тенденції не буде правильно встановлена. Представ‑
ники різних світоглядних шкіл і вчень завжди впливали на форму‑
вання загальнонаціональної свідомості, яка з часом ставала потуж‑
ним об’єднувальним фактором. Відтак важлива засада, що впливає
на історичний поступ народу, — сукупність ідей як стержневий фак‑
тор у формуванні національної свідомості. Отже, ці ідеї здебіль‑
шого формуються внаслідок впливу певних історико‑соціальних і
культурно‑світоглядних чинників. Фактично, з такого погляду, на‑
ціональна свідомість і, відповідно, ті ідеї, які її формують, є похід‑
ними від зовнішніх причин [2, с. 231].
Дослідженню процесу інтеграції та формування інтеграційної
функції сучасної держави, а також різних її аспектів присвячено праці
багатьох дослідників. Так, означену проблему певною мірою вивчали
представники різних галузей науки, як‑от філософії, політології, со‑
ціології, правознавства, теорії та історії права, філософії права тощо.
Серед них: І. В. Артьомов, В. А. Бачинін, О. М. Ващук, Ф. Г. Ва‑
щук, Д. В. Вітер, О. С. Власюк, Л. Грінфелд, Б. В. Бондаренко,
В. Л. Каганський, Н. І. Панов, Н. М. Пархоменко, О. Д. Святоць‑
кий, Е. Д. Сміт, Л. Д. Чекаленко, В. Ю. Шевченко та інші. Водночас
аналіз інтеграційної функції сучасної держави на загальнотеоретич‑
ному рівні у належному обсязі проведено не було.
Метою дослідження виступає необхідність дослідити, з ураху‑
ванням міжнародної інтеграції, особливості розвитку та взаємодії
процесів інтеграції та дезінтеграції, визначити їх вплив на розви‑
ток сучасної держави.
У загальному вигляді поняття «інтеграція» (лат. integratio — від‑
новлення, поповнення, від integer — цілий) тлумачиться як стан по‑
єднання окремих диференційованих частин в єдине ціле [3]. Однак
простий лінгвістичний розгляд цього слова не розкриває повноти його
значення та властивостей у контексті засадних принципів сучасного
світового економічного та державного розвитку, який слугує поштов‑
хом до аналізу науково‑пізнавальної цінності інтеграції в теоретич‑
них вченнях і положеннях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених.
Розкриття феномену інтеграції потребує поєднання її з іншими
явищами міжнародного життя, наприклад, глобалізацією. Безперечним
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є твердження Ю. Шишкова, який, проводячи різницю між цими двома
явищами, зазначає, що якщо глобалізація — це нова якість інтерна‑
ціоналізації на стадії гранично можливого розвитку її ушир, то ін‑
теграція — найвищий ступінь розвитку її углиб [4, с. 17]. Більшість
дослідників вважають, що інтеграція, яка здійснюється вже впро‑
довж кількох століть, завдала поштовху глобалізації. Остання не є
принципово новим явищем, а є продовженням капіталістичної інте‑
грації [5, с. 27].
Водночас у поглядах вчених спостерігаються відмінності щодо
первинності інтеграції. Так, російський вчений М. Лебедєв зазна‑
чає, що «інтеграція є лише частиною глобалізації, хай однією із
найбільш значних» [6, с. 122]. Аналогічний зміст цього твердження
можна знайти у монографії С. Долгова, де інтеграція розглядається
в якості рушійної сили глобалізації або головним чинником серед
інших, економічних та міжнародних. Наведені міркування автора
свідчать про наявність певних суперечностей між цими двома про‑
цесами. Зокрема зазначається, що «глобалізація сьогодні супрово‑
джується іншим, аналогічним за своїм змістом, але протилежним їй
процесом, а саме регіоналізацією економічної діяльності» [7, с. 13].
Висловлюється думка, що регіоналізація, з одного боку, стимулює
(у своїх межах) процеси економічного об’єднання різних країн, але,
з другого боку, гальмує процеси всесвітньої глобалізації, посилює
відокремленість економічних угруповань, а разом з тим суперечності
та конкуренцію між ними [8, с. 19].
Серед найбільш очевидних проявів основних закономірностей
міжнародних відносин, найбільш важливими на даному етапі є інте‑
грація та дезінтеграція країн, що спостерігаються сьогодні в усьому.
Основною тенденцією є інтеграція високого рівня взаємодії між
країнами, коли учасники процесу віддають частину свого суверені‑
тету наднаціональним органам. Інтеграція досить часто розгляда‑
ється в контексті глобалізації, що в той же час призводить до взає‑
мозалежності країн і регіонів та об’єднання держав у співтовариства,
які зміцнюватимуть свої конкурентні переваги для сталого колектив‑
ного розвитку в довгостроковій перспективі. Так, фактори інтегра‑
ції, що мають у своїй основі економічні, технологічні, географічні
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показники потерпають від тиску з боку тенденції збільшення наці‑
ональної та культурної самобутності, повернення до коріння. На су‑
часному етапі проблеми перед державою у визначенні стратегії інте‑
грації лежать за межами традиційної зовнішньої політики. Нові курси
повинні розглядатися в старих інституційних контекстах, де домі‑
нують старі ідеї та концепції. Тим не менш, різні концепції стають
необхідними, щоб пояснити поточні перетворення. Вчені, які вивча‑
ють інтеграційну тематику, в більшості, погодилися з тим фактом,
що інтеграція в даний час розглядається в якості позитивного роз‑
витку, як «процес задля отримання пільг усіма сторонами, які бе‑
руть в ньому участь». Тим не менш, з точки зору аналітичних екс‑
пертів інтеграцію розділяють на негативну і позитивну. Негативна
інтеграція йде безпосередньо з вимог неоліберальної ідеології, яка
вимагає скорочення соціальних пільг і максимальної мінімізації по‑
літичного втручання у функціонування економіки. При цьому, на‑
ціональна приналежність, що зберігається у вигляді громадянства,
стає центром боротьби за права осіб, в ході яких національне гро‑
мадянство стає принципом виключення. У контексті негативної ін‑
теграції це означає, що держави, як великі політичні актори, пере‑
слідують свої корисливі вигоди, але на їхні дії можуть мати вплив
на зміни інституційного «середовища існування». У разі позитивної
інтеграції країни‑учасниці повинні привести внутрішні механізми
відповідно до форми, зазначеної в наднаціональних політичних рі‑
шеннях. Позитивна інтеграція соціально орієнтована. Позитивна ін‑
теграція відводить ключову роль структурі, тобто передача управлін‑
ських повноважень з загальноєвропейського на національний рівень,
а держави, власне як незалежні політичні діячі, не розглядаються.
Може бути хибне уявлення про систему відносин та міждержавну
інтеграцію як рівнозначні поняття. Цілісність передбачає певну міц‑
ність та максимально допустимий рівень стійких зв’язків у міжна‑
родній системі. Незважаючи на те, що термін «цілісність» і «сис‑
темність» семантично близькі, все ж перше визначення є вужчим,
ніж друге [1, с. 28—29].
Тим не менш, спірним є питання, чим насправді інтеграція —
це триваючий процес або кінцевий продукт, результат процесу або
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процес, що приводить до певного кінцевого стану. З погляду гео‑
графічного масштабу інтеграційних процесів розрізняють глобаль‑
ний, регіональний та субрегіональний рівні інтеграції. Є також різні
етапи інтеграції: від зв’язків взаємозалежності в плюралістичній між‑
народній системі, або бажання стати частиною в системі цивілі‑
зованих держав, щоб сформувати єдину політичну та економічну
спільноту. Тим не менш, єдина політична спільнота є найбільш іде‑
альним типом інтеграції і не існує як явище в практиці сучасних
міжнародних відносин. Суть процесу інтеграції, його основна тен‑
денція — вийти за рамки простої координації політики держав (і
в економічному плані, і в політичній сфері) і поступово передати
суверенітет новим громадським структурам. Для вчених, які брали
участь у розробці концептуальної основи процесу інтеграції, питання
про те, що є інтеграція — процес або результат — залишається одним
з головних [9].
Трансформація сучасної Української держави у напрямі практич‑
ної реалізації та забезпечення конституційно визначених орієнтирів
побудови правової, соціальної і демократичної держави має одним
зі своїх наслідків і зміни у системі функцій держави, які постають
виразом її сутності і відображають ті базові характеристики, що
притаманні даному типу держави. У зв’язку з чим останнім часом
можна спостерігати істотне посилення науково‑юридичного інтере
су саме до функціональних аспектів існування і розвитку держави
та її органів. Тобто поряд із класичним інституціонально‑правовим
аналізом держави, в сучасній теорії держави і права дедалі більшої
ваги та значущості набувають дослідження, спрямовані на визна‑
чення процесуальної або діяльнісної сторони державно‑правового
розвитку, що, у свою чергу, надає виняткової ролі вивченню про‑
блематики функцій держави.
Однією з пріоритетних функцій будь‑якої сучасної держави є за‑
безпечення успішної (тобто з метою захисту та просування націо‑
нальних інтересів) міжнародної інтеграції і співпраці, що зумовлю‑
ється як характером загальних глобалізаційних процесів, так і тими
потребами, які об’єктивно виникають у ході міжнародної взаємодії як
на регіональному, так і на загальному рівні. Актуальність звернення
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до правових аспектів функції інтеграції зумовлюється кількома при‑
чинами, що мають як загальнотеоретичний, так і власне практичний
зміст, який пояснюється специфікою сучасного стану України та її
міжнародної правової політики.
По‑перше, не можна не визнати того, що в умовах глобалізова‑
ного світу, коли внутрішній економічний, соціальний і політичний
стан у кожній конкретно взятій державі виявляє тісну кореляцію зі
сферою міжнародних відносин (особливо це помітно в економічній
та фінансовій сферах) [10, с. 6—9] потребує змістовного переосмис‑
лення усталена методологія вивчення функцій держави, що активно
застосовувалась у загальнотеоретичній юриспруденції у минулому і
ґрунтувалась на жорсткому протиставленні двох головних типів функ‑
цій: зовнішніх та внутрішніх функцій держави. Звісно, це не означає,
що зазначена методологія є хибною. Утім, нині стає дедалі більш
очевидним, що основним завданням правової науки є не стільки по‑
шук розбіжностей між цими двома типами функцій, скільки пояс‑
нення тих взаємозв’язків та взаємних кореляцій, що між ними існу‑
ють і постійно поглиблюються [11, с. 54—55].
По‑друге, слід акцентувати увагу на тому, що розвиток сучас‑
ної правової системи України відбувається не тільки на власне на‑
ціональному, а й на міжнародному рівні.
Це дає підстави стверджувати, що подальший розвиток правової
системи України тісно пов’язаний з успішністю реалізації Україн‑
ською державою функції міжнародної інтеграції (яка включає у себе
також і правову інтеграцію) і співпраці. Щоправда, у даному випадку
справедливим є і зворотне твердження, адже швидкість та ефектив‑
ність адаптації національного законодавства України до законодав‑
ства ЄС дозволить Україні значно ефективніше діяти на міжнарод‑
ній арені, обстоювати свої національні інтереси.
Загалом функція міжнародної взаємодії з іншими державами прак‑
тично завжди тлумачилась як одна з базових функцій будь‑якої дер‑
жави ще з часів класичної державно‑правової думки. Звісно, пере‑
важно вона розглядалась в аспекті аналізу зовнішніх функцій держави,
коли міжнародна співпраця тлумачилась як один із засобів гаранту‑
вання зовнішньої безпеки держави.
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Функція забезпечення міжнародної співпраці не повинна тлумачи‑
тись як самостійна функція держави, вона являє собою лише один з
аспектів реалізації єдиної і цілісної зовнішньої функції, суть якої по‑
лягає у гарантуванні зовнішньої безпеки та сприянні завдяки засобам
міжнародної співпраці, розвитку національного потенціалу (насампе‑
ред економічного). З цього погляду міжнародна співпраця постає не
стільки як окрема функція сучасної держави, скільки як один із засо‑
бів реалізації ряду фундаментальних цілей і завдань, що стоять перед
будь‑якою державою. На підтвердження цього положення часто на‑
водиться аргумент, суть якого полягає у тому, що далеко не всі
держави здійснюють активну діяльність щодо міжнародної взаємо‑
дії (зокрема для багатьох недемократичних держав характерне таке
явище, як зовнішній ізоляціонізм, або ж штучне обмеження сфери
міжнародної співпраці у гуманітарній, фінансовій, економічній, полі‑
тичній, соціальній, культурній та інших сферах), а отже, ця функція
не може тлумачитись як необхідний напрям діяльності, що випли‑
ває з самого поняття держави і державної діяльності [12, с. 8—10].
Під час розгляду інтеграційних процесів, які пов’язані із існу‑
ванням держави, не можна оминути увагою ще один важливий рі‑
вень буття держави — економічний, що безпосередньо залежить від
глобалізаційних процесів сучасного світу, зважаючи на їх спрямова‑
ність у бік уніфікації національних економік.
Попри існування глобалізаційних процесів, на зовнішній арені
міждержавних взаємин існує і феномен поділу світу на низку геоеко‑
номічних зон, які тісно пов’язані з геополітичним становищем певної
країни. У цьому розумінні Україна перебуває у специфічно гранич‑
ному становищі. Особливо сьогодні вона перебуває на етапі ухва‑
лення доленосного рішення щодо вектору своєї подальшої інтеграції.
Найбільш перспективним у цьому контексті є європейський век‑
тор розвитку України. Процес економічної інтеграції з Європейським
Союзом повинен полягати у синхронізованому відкритті ринків Укра‑
їни та ЄС, у застосуванні єдиного правового поля щодо явищ кон‑
куренції та державної підтримки.
Підсумовуючи, зазначимо, що формування в Україні інтеграцій‑
них тенденцій, які прямо чи опосередковано стосуються уніфікації
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механізмів запровадження європейських стандартів державотво‑
рення, охоплює широкий спектр державно‑правового, соціально‑еко‑
номічного та культурно‑освітянського вимірів. Державні інтегра‑
ційні процеси у цих вимірах виконують двояку роль. З одного боку,
вони спрямовані на вдосконалення та поліпшення ситуації в інте‑
граційних процесах, зміцнюючи їх в аксіологічному та утверджу‑
ючи в іманентному вимірах. З іншого — явища інтеграції, активні
у національному екзистенційному просторі, обов’язково спрямовані
на формування засад для приєднання України до політико‑економіч‑
ного та культурно‑аксіологічного просторів Європейського Співто‑
вариства [2, с. 235—236].
Підводячи підсумок слід зазначити, що серед існуючих у су‑
часній загальнотеоретичній юриспруденції методологічних підходів
до вивчення функції міжнародної інтеграції найбільш доцільним ви‑
дається той, що розглядає її як одну з базисних зовнішніх функцій
держави, яка вирізняється відносною самостійністю і слугує одним
з необхідних аспектів успішного існування та розвитку будь‑якої су‑
часної держави. Крім того, у майбутньому значущість функції між‑
народної інтеграції лише зростатиме з огляду на об’єктивні процеси
глобалізації, які відбуваються як на загальносвітовому, так і на ре‑
гіональному рівні.
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