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МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
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аспірант кафедри міжнародних економічних
відносин і міжнародного бізнесу, ІМВ НАУ

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

У даній статті відображено основні показники, розроблені для визна-
чення міжнародної економічної інтеграції. Показники базуються на
методах аналізу мережі та обміні потоками серед світовими економіч-
ними системами. Аналізується ступінь відкритості та відповідні прямі
і непрямі зв’язки для країн. А також відповідно описано визначення
світових показників, що дозволяють оцінити процеси інтеграції у світі
загалом.

Ключові слова: міжнародна економічна інтеграція, світовий ринок,
рівень інтеграції, інтеграційні процеси.

In article features a set of indicators designed to measure international
economic integration. Indicators are based on network analysis techniques
and the exchange of flows among world economies. Analyze the degree
of openness and the respective networks direct and indirect of connections
for economy. Also features to measure world indicators that help to define
integration process in world in general

Key words: international economic integration, world market, degree of
integration, integration process.

Постановка проблеми. При аналізі процесів інтеграції у світі
виникає питання про способи їх виміру. Дослідження теоретич-
них аспектів інтеграції визначалося у межах визначення відкри-
тості ринку та можливості доступу до нього інших країн. Але із
зростанням масштабів та розмірів міжнародних операцій цього
не достатньо. На сьогоднішній день варто приділити увагу для
вивчення прямих і непрямих зв’язків між країнами в контексті
формування єдиного світового ринку. Перш за все, це необхідно
здійснити, враховуючи розмір економіки країни та об’єми її між-
народної торгівлі. Адже процеси інтеграції відбуваються залежно
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від відкритості ринку, а це в свою чергу залежить від його розмі-
ру. Чим більш відкритий ринок для інших країн, тим у більшій
мірі він може бути інтегрований. У цей момент не варто забувати
і про взаємовідносини між країнами та бар’єри при здійсненні
торгівлі. Врахування факторів впливу дозволить сформулювати
ідеально об’єднану спільноту, що буде виступати еталоном для
всіх інших країн. Визначення методології дослідження міжнарод-
ної економічно інтеграції стане відправною точкою для оцінки
важливості такого процесу. Зокрема, це в подальшому зможе по-
яснити причини різниці між країнами в ступенях інтеграції, від-
критості та взаємозв’язків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження пи-
тання міжнародної економічної інтеграції вивчається не одне де-
сятиліття. Але його вимір досліджували в рамках соціальних до-
сліджень. А це на сьогоднішній день не лише питання суспіль-
ного характеру, а здебільшого економічного. Саме зарубіжні вче-
ні, К. Аннен, С. Вассерман, М. Брамбатт, Дж. Е. Раух, П. Р. Круг-
ман, Дж. Шлаугхтер, Р. Фінстра, Р.М. Хеннеман, Дж. Франкель,
М. Ріддл, С. Карлін, Х. М. Тейлор, у своїх працях приділили до-
слідженню міжнародної економічної інтеграції, виявленню чин-
ників впливу та факторів, від яких залежить успішне об’єднання
різних економічних систем, а також розроблення методів виміру
світових показників.

Постановка завдання. Метою даної статті є представлення
показників виміру міжнародної економічної інтеграції, що при-
ймають до уваги і зростання відкритості ринків країн, і розвиток
прямих та непрямих взаємозв’язків між країнами.

Виклад основного матеріалу. Процес міжнародної інтеграції
починається з відкриття економічних систем країн, їх ринків, але
її ефекти та площина залежить від структури поточних відносин
між цими економічними системами. Відповідні аспекти цієї
структури включають перелік країн, з якими кожна має налаго-
джені взаємозв’язки, наявність прямих чи непрямих відносин та
чисельність потоків між ними, пропорційність потоків відносно
розміру економічних систем [1, 5, 6].

Коли виробники виходять на світовий ринок, рівень інтеграції
настільки сильний, що немає жодної різниці в його інтенсивності,
що зміцнює обмінні процеси в середині країни чи від однієї пев-
ної країни до іншої. Іншими словами економічні системи, що
представляються країнами, не мають прямого впливу на процеси
інтеграції, за винятком їх відносного розміру і вони не мають на
меті розмежувань у торгових затратах часу.
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Щоб проаналізувати розвиток інтеграції, необхідно провести
аналіз із використанням аксіом економічних систем на світовому
рівні, що повинні бути перевірені показником інтеграції [2, 7].

Аксіома 1. Відкритість (чим більш відкрита економіка, тим
більш інтегрованою вона буде).

Аксіома 2. Збалансування відносин (економіка, яка збалансо-
вує свої прямі взаємовідносини з іншими економічними систе-
мами пропорційно до їх розміру, буде більш високий рівень інте-
грації).

Аксіома 3. Непрямі відносини (економіка, яка зміцнює відно-
сини з іншими економічними системами за допомогою непрямих
відносини через треті країни, буде свідчити про більш високий
рівень інтеграції).

Аксіома 4. Розмір (чим більша економіка, тим сильніше від-
ношення до інтеграційних процесів у світової економіки).

Щоб встановити рівень інтеграції, у межах визначених аксіом
визначають різні індикатори [2, 7, 9]. Аналіз показників, що пе-
ревіряють аксіоми, здійснюється на двох рівнях, а саме на внут-
рішньому рівні країни і на світовому, який відповідає оцінці усіх
економічних систем.

Конфігурація визначена відношеннями серед економічних си-
стем може бути змодельована як мережа, де країни — вузли і в
них існують зв’язки між двома із них, скажемо i та j, якщо там іс-
нує рух від i до j. Таким чином, враховуючи певний потік, напри-
клад, експортний потік, у нас є мережа пов’язана зі світовим рин-
ком у дійсності. Наш показник інтеграції — визначення відстані
між цими двома мережами: ідеальними і реальними.

Нехай N={1, …, g} буде набір вузлів або економічних систем
та нехай i та j типовий набір членів. Нехай g буде ряд елементів з
N, тобто число країн у досліджені. Нехай Yi буде розміром еко-
номіки Ni∈ , наприклад, ВВП. Визначаємо ai як економіку i від-

носну вагу стосовно світової економіки, тобто ∑
∈

=
Ni

i

i
i Y

Ya .

Враховуючи визначення відношення серед країн визначаємо
потік Xij як інтенсивність цих відносин від економіки i до економі-
ки j, для всіх Nji ∈, . Потік серед економічних систем може бути
оцінений або через імпорт, або через експорт товарів чи капіталу, і
взагалі це може бути визначено через будь-який інший потік, ви-
міряний у тих самих одиницях як Yi. Крім того, потік загалом між
двома економічними системами буде асиметричний так, щоб Xij не
обов’язково був рівний Xji, для всіх Nji ∈, . Також допускаємо, що
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Xiі = 0 для всіх економік Ni∈ . Всі визначення залежать від потоку,
який припускаємо змінює міжнародну інтеграцію.

Якщо виробництво на внутрішній попит не здійснює впливу,
то її об’єм не буде таким самим у кожній країн, так як це зале-
жить від власного розміру. Щоб усунути внутрішнє відхилення
визначається iY , як виробництво товарі для експорту, приймаючи
до уваги його вагу у світовій економіці, економіка розглядається
як iiii YaYY −= .

Ступінь відкритості. Визначення відносного потоку чи сту-
пеня відкритості між економічними системами i та j можна здій-
снити як .iijij YXDO =  Враховуючи, що Xiі = 0, з цього випливає,
що 0=iiDO для всіх .Ni∈

Враховуючи економіку Ni∈ , визначається ступінь відкритос-
ті DOi, як:

i

Nj
ij

Nj
iji Y

X
DODO

∑
∑ ∈

∈
== . (1)

Із визначення наведеного вище формула перевіряє аксіому 1
ступінь відкритості приводить до результатів у межах інтервалу
[0,1], де значення 0 вказує, що економіка закрита (порівняно з мі-
рою вибраного потоку), і значення 1 вказує на повну відкритість
економічної системи. Хоча ступінь відкритості в економіці зага-
лом нижче 1, але може бути у деяких специфічних економічних
систем і перевищувати це значення.

DO відносний показник, який приймає до уваги розмір еконо-
міки: внутрішнє відхилення було скореговане, видаляючи ефект
розміру економіка i на DO. Різницю в DO серед економічних сис-
тем, можна віднести до різних бар’єрів інтеграції (транспортні
витрати, політичні фактори і т.д.), але розбіжності не можуть
здійснювати вплив на визначення відкритості.

Ступінь зв’язку. В економічній мережі відносний потік з еко-
номіки i до j в строк проходження повного потоку економіки і,

ijα  визначається як:

∑
∈

=α
Nj

ij

ij
ij X

X
. (2)

Нехай  )( ijA α= буде квадратною матрицею відносних потоків:
компонент ij матриці .ijA α∈
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Допускаючи, що світова економіка ідеально зв’язана, якщо
потік між двома економічними системами пропорційний їх від-
носним значенням. Економіка, яка є частиною відмінно з’єднаної
мережі, направити потоки до всіх інших економічних систем, які
повинні бути пропорційні розміру економіки отримувача.

Світова економіка ідеально об’єднана, якщо потік від еконо-
міки i до економіки j рівний ,iijYβ

,
\

∑
∈

=β
iNk

k

j
ij Y

Y
(3)

де відносна вага економіки j у світі, а економіка i не розглядаєть-
ся. Відмітимо, що 1

/
=β∑

∈ iNj
ij і що ijβ ступінь відкритості між еко-

номічними системами i та j в ідеально об’єднаному світі, з 0=βij .
Нехай )( ijB β= буде квадратною матрицею ступеня відкритості в
ідеально з’єднаному світі, де компонент ij з B є ijβ .

Ступінь прямих зв’язків. Починаючи з раніше визначених мат-
риць, визначаються індикатори, які з’ясовують відстань між реаль-
ним розподілом потоків і тими, які відповідають ідеально
об’єднаному світу. Один із цих індикаторів — косинус кута вектора
відносних потоків з вектором потоків в ідеально з’єднаному світі.

Враховуючи економіку ,Ni∈ визначається ступінь прямого
зв’язку і, DDCi, як

.
)()( 22 ∑∑

∑

∈∈

∈

βα

βα
=

Nj
ij

Nj
ij

Nj
ijij

iDDC (4)

Хоча косинус двох векторів коливається між –1 і 1, ступінь
прямих зв’язків завжди бере невід’ємні значення і дані, що в обох
векторів є лише невід’ємні компоненти. DDC перевіряє аксіому 2
і забезпечує єдине число, яке повинно бути близьке до 1, якщо
економіка і ідеально з’єднана, і близька до нуля значення еконо-
міки і, чиї потоки направлені до найменших світових систем.

Ступінь повного зв’язку. У реальному світі матриця А та іде-
ально об’єднаний світ матриця В розглядають прямі відносні по-
токи між економічними системами. Однак, частина потоку, що
переміщається від економіки i до економіки j, може пройти через
інші економічні системи та ці ж непрямі потоки сприяють також
інтеграції.
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Нехай AAAA
n

n ⋅⋅⋅= ...  буде матрицею товару n матриці А і не-
хай n

ijα  буде елементом ij з .nA  Не важко буде показати, що n
ijα

— відносний потік, який іде від i до j, проходячи через n-1 про-
міжні економічні системи. Крім того, перевіряється умова

10 ≤α≤ n
ij  для всіх .1≥n  Таким же чином визначається ,nB  еле-

менти якого оцінюють потік, що проходить через всі економічні
системи в ідеально об’єднаному світі.

Нехай )1,0(∈γ i  буде пропорцією потоку, який економіка і ви-
пускає в іншу економіку, де залишається для внутрішнього спо-
живання цією країною, у той час як ,1 iγ=  пропорція потоку, який
економіка призначає для продажу, можливо після деякого пере-
роблювання. Альтернативно, можна інтерпретувати інверсію ,iγ
як число угод (у середньому), який має місце, коли товари пер-
шочергово випускаються економікою країни і до часу прибуття в
країну призначення. Таким чином, 5,0=γ  послідовно враховую-
чи, що товари отримують єдиний проміжний договір, тобто між
економічними системами i та j, лише одна інша проміжна еконо-
міка, і зроблено два різновиди. Альтернативний випадок ,25,0=γ
який відповідає відстані з п’ятьма економічними системами, що
приймали участь, та чотирма видозмінами.

Нехай Г буде квадратною діагональною матрицею прямих
пропорційних потоків, так щоб елемент іі з Г є iγ  та елемент ij
становить 0, при умові .ji ≠  Матриця повних потоків, які посилає
країна в іншу країну є сумою прямих і непрямих переміщень і
може бути визначена як:

,)(
1

1∑
∞

=

−Γ Γ−ΙΓ=
n

nn AA (5)

,)(
1

1∑
∞

=

−Γ Γ−ΙΓ=
n

nn BB (6)

де І є матрицею ідентичності замовлення g. Обидві формули за-
лежать від матриці Г, і можуть бути спрощені, якщо припускати,
що пряма пропорційність потоку не залежить від економіки так,
щоб γ=γ i  для всіх .Ni∈  Відповідно цього припущення вище
згадані формули стають:

,)1(
1

1∑
∞

=

−γ γ−γ=
n

nn AA (7)
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.)1(
1

1∑
∞

=

−γ γ−γ=
n

nn BB (8)

Нехай γα ij  буде елементом ij матриці γA  і γβij  буде елементом
ij матриці .γB  Кожний з елементів матриці є зрівноваженою су-
мою прямих і непрямих потоків через будь-яке можливе число
проміжних економічних систем. Крім того, використана вага су-
місності з середньою кількістю угод, які здійснюються у світі. Це
може бути перевірено, якщо вище згадані дві формули наближені
і альтернативний спосіб розрахунку γA  і γB  подані у наступному
вигляді:

[ ]( ),)1(
1

1 IAIA −γ−−
γ−

γ= −γ (9)

[ ]( ).)1(
1

1 IBIB −γ−−
γ−

γ= −γ (10)

Зауваження, якщо немає непрямих потоків ,1=γ  то формули
(7) і (8) становлять AA =γ  і .BB =γ  У випадку 0=γ  (товари
отримують безмежне число видозмінень перед тим, як дійти до
кінцевого покупця) не може бути отриманий безпосередньо із
вище згаданих виразів.

Враховуючи економіка ,Ni∈  визначається ступінь повних
зв’язків і, як :γ

iDTC

.
)()( 22 ∑∑
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∈

γ

∈

γ

∈

γγ

γ

βα

βα
=

Nj
ij

Nj
ij

Nj
ijij

iDTC  (11)

Ступінь повного зв’язку перевіряє аксіому 3, що належить ін-
тервалу [0,1] і визначає відстань потоків економіки від того, чиї
потоки були б у ідеально об’єднаному світі. Також ступінь пов-
ного зв’язку може бути близьким до 1, коли потоки економіки
пропорційні розміру економічних систем, приймаючих сторін, і
близькі до 0, якщо найбільші економічні системи не отримують
предметів споживання і найменше отримують всіх товарів.

Однак γ
iDTC  залежить від параметру і, який визначає рівень

непрямих потоків. Таким чином ступінь повного зв’язку для
будь-якої країни і зменшується функцією ,γ  так, щоб чим більше
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значення непрямих потоків, тим більше значення .γiDTC  У випад-
ку ,0=γ  визначається, що немає жодних операційних витрат
будь-якого виду, і в її русі поміж світових товарів належать потен-
ційно безкінечній кількості перероблень, перш ніж надійти до кі-
нцевого пункту споживання. Цей випадок описується макси-
мально можливим ступенем зв’язку, який незалежний від еконо-
міки.

Якщо γα ij є елементом ij з ,γA  то для всіх і, ,Nj∈ виходить із
припущення, що існує межа γ

→ α ijr 0lim і, що це відповідає компо-
ненту j визначеного матрицею А. відповідно

jj
n
ijnij α=α=α →

γ
→γ 00 limlim  та еквівалентно у нас і γ

→γ β=β ijjj 0lim , де
γβij елемент ij матриці .γB  Таким чином jjα пропорція товарів, які

поступають в економіку j від будь-якої іншої країни, де немає
жодних операційних витрат будь-яких видів, і jjβ — пропорція у
глобальному вимірі.

Визначаємо максимальний ступінь зв’язків у світі (максималь-
ний глобальний ступінь зв’язку) MDC, як:
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22 )()(

. (12)

Різниця між MDC та γ
iDTC може бути інтерпретована як міра

потенціалу, який непрямі зв’язки представляють для економіки і,
щоб покращити її зв’язаність.

Ступінь інтеграції. Враховуючи економіку ,Ni∈  визнача-
ється рівень інтеграції як:

.γγ = iii DTCDODI (13)

Ступінь інтеграції економіки — геометричне середнє число її
рівнів відкритості та повних (загальних) зв’язків, таким чином DI
залежить від обох значень: відкритості економіки та балансу
прямих і непрямих потоків. Крім того, DI перевіряє аксіоми 1—3,
за умови, що це зростаючі функції DO і DTC. Якщо

,γγ = iii DTCDODI  тоді
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.1 γ

γ

γ=
i

i

i

i

DI
DTC

DI
DO (14)

та інтерпретуючи кожний із цих двох факторів як значення,
який ступінь відкритості та повних зв’язків має ступінь інтегра-
ції. В даній економіці це може бути корисно, щоб проаналізувати
зміни протягом довгого періоду часу із значимості факторів.

Світові індикатори. У вище зазначених пунктах визначали
лише кілька індикаторів, які характеризують інтеграцію кожної
індивідуальної економіки. Вони можуть бути отримані в резуль-
таті для характеристики інтеграційних процесів цілої економічної
мережі. На даний момент варто відмітити і глобальні показники.

Ступінь світової (глобальної) відкритості:

.∑
∈

=
Ni

ii DOaDGO  (15)

Ступінь світових прямих зв’язків:

.∑
∈

=
Ni

ii DDCaDGDC (16)

Ступінь світових повних зв’язків:

.∑
∈

γγ =
Ni

ii DTCaDGTC (17)

Ступінь світової інтеграції:

.∑
∈

γγ =
Ni

ii DIaDGI (18)

Індикатор DGI — найбільш загальне кількісне наближення до
міжнародної інтеграції економічних систем, оскільки розгляда-
ється не лише ступінь відкритості, але також і розподіл і розмір
прямих та непрямих потоків між економічними системами. В
розрізі різних понять, включених у це визначення, індикатор роз-
глядають як Індекс глобалізації для світової економіки, який пе-
ревіряє аксіоми 1–4 (перші три аксіоми, тому що DGI — зроста-
юча функція DI для всієї економіки і, аксіому 4 перевіряє, тому
що DGI — врівноважене середнє число ступеня інтеграції країн,
де значення кожної економіки залежить безпосередньо від її роз-
міру). Індекс включений в інтервал [0,1], де максимальну цін-
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ність отримана, коли всі економічні системи ідеально об’єднані,
тобто у них є оптимальна ступінь відкритості (приймаючи до
уваги внутрішній попит), і потоки між економічними системами
пропорційні вкладенням кожної економіки в економічну мережу.

Висновки. Інтеграційні процеси сучасності вимагають мето-
дологічного пояснення та обґрунтування. Представлення показ-
ників міжнародної економічної інтеграції та світових індикато-
рів, що приймали до уваги зростання відкритості в економічних
системах та розвиток прямих і непрямих взаємозв’язків між краї-
нами, наблизили до виміру ідеально об’єднаної світової системи.
А це означає, що якщо інтеграційні процеси досягнуть рівня іде-
альної міжнародної інтеграції, то на відносини між економічними
агентами і різних країнах не впливало місце розташування, і до-
сягнуто рівня повністю об’єднаного світу.
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