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План:  Терміни: 

1. Поняття глобалізації  
     та інтеграції. 
 
2. Витоки та процес європейської  
    інтеграції. 
 
3. Міграція 
 
4. Виклики сучасного світу 

 

Глобалізація  — злиття економік 
різних країн у  єдину економічну 
систему, об’єднання фінансових, 
товарних та інформаційних потоків 
у  світовому масштабі.  
 
Глобальні проблеми  — сукупність 
соціоприродних проблем, від 
вирішення яких залежать 
соціальний прогрес людства та 
збереження цивілізації. 



1. Поняття глобалізації та інтеграції 

Наприкінці XX ст. політики, економісти, громадськість 
заговорили про явище глобалізації. Глобалізація  — це 
термін, яким називають дедалі глибшу взаємозалежність 
людей і  країн у  всьому світі.  
 
Цей процес прискорився наприкінці XX  — на початку 
XXI ст. Це було зумовлено припиненням «холодної 
війни», ліквідацією торговельних бар’єрів, об’єднанням 
світових фінансових ринків, тощо. 
 
Глобалізація спричинила зміни в економіці, політиці, 
соціальній сфері, культурі й  довкіллі. 
 
Глобалізація має свої позитивні та негативні риси. 
Недоліки цього процесу породили досить потужний 
антиглобалістський рух. Антиглобалісти виступають 
проти ідеології капіталізму та низки впливових 
міжнародних організацій, за обмеження впливу 
транснаціональних корпорацій.  

Однією зі складових глобалізації є 
інтеграційні процеси. Загалом інтеграція   
— це добровільне об’єднання окремих 
частин у  єдине ціле. Розрізняють : 
• вертикальну й  горизонтальну;  
• міжнародну й регіональну інтеграцію. 
Поняття міжнародної інтеграції — означає 
процес набуття різними сферами людського 
життя в  різних країнах світу спільних рис 



2. Витоки та процес 
 

 європейської інтеграції 
 
 
Ідея єдиної Європи в  другій 
половині XX ст. знайшла 
своє практичне втілення.  
 
Інтеграція не може бути 
породженням однієї 
політичної волі, для її 
розвитку необхідні певні 
передумови. 
 
Європейська інтеграція 
є  наочним прикладом 
вертикальної інтеграції, яка 
має кілька аспектів:  
• економічний,  
• політичний,  
• військовий. 
 
 

Успіхи європейської 
інтеграції зробили ЄС 
привабливим для інших 
європейських держав. 
 Станом на січень 2018 р. 
ЄС об’єднує 28 держав.  
 
Проте на початку 2000-х 
рр. у  європейській 
інтеграції почали 
проявлятися деякі 
негативні тенденції. 
У  2016 р. у  Великій 
Британії відбувся 
референдум (Брексіт), на 
якому більшість громадян 
висловилася за вихід із 
ЄС.  



Передумови утворення єдиної Європи 
      
    Цивілізаційні 

 
       Економічні 

 
         Історичні 

 
Військово-
політичні 

 
        Геополітичні 

Наявність спільних 
духовних 
цінностей, 
сумісність 
соціальних 
і  політичних 
ідеалів 

Можливість 
взаємодоповнюю
чого 
економічного 
й  науково-
технічного 
розвитку 

Традиційна 
взаємодія, 
взаємоповага. 
Традиційне 
прагнення 
єдності  

Спільність 
інтересів 
у  вирішенні 
головних питань 
міжнародного 
життя. 

Можливість 
розвитку 
економічно 
рентабельної 
мережі 
транспортних 
комунікацій Етапи європейської економічної інтеграції 

          Етапи                                                                Зміст 
Зона вільної 
торгівлі 

Скасування мита, квот та інших обмежень у  торгівлі між державами-
учасницями за умови збереження їхньої автономії в  митній і  торговельній 
політиці щодо третіх країн 

Митний союз Запровадження спільних зовнішніх митних тарифів і  перехід до єдиної 
торговельної політики щодо третіх держав 

Єдиний 
внутрішній 
(спільний) ринок 

Митний союз доповнено здійсненням заходів, які забезпечують вільний рух 
послуг, капіталів і  робочої сили (у тому числі свобода їхньої професійної 
діяльності) 

Економічний 
і  валютний союз 

Єдиний внутрішній ринок і  гармонізація та координація економічної політики 
держав-учасниць на основі спільного прийняття рішень і  контролю над їх 

          
 



3. Міграція 
Міграція  — переселення, переміщення 
населення, трудових ресурсів, капіталу з однієї 
країни в  іншу, а  також 
внутрішньодержавна  — з  одного регіону 
в  інший. 

Класифікуючи міграції стосовно будь-якої 
країни, виділяють  
• зовнішню (міждержавну)  
• внутрішню.  

 
Зовнішня міграція за територіальним 
охопленням передбачає міжконтинентальні 
та внутрішньоконтинентальні переміщення.  
Зовнішня міграція має два види:  
 
• еміграція  — виїзд працездатного 

населення з  країни перебування для 
довгострокового або постійного 
проживання в  іншу країну;  

 
• імміграція  — в’їзд робочої сили в певну 

країну з-за кордону (на постійне або 
тривале проживання  для навчання, 
працевлаштування або з метою втечі від 
дискримінації, переслідувань тощо) 



Внутрішня міграція  — це переміщення населення в  межах 
однієї країни. Розрізняють міграції сільського та міського 
населення, міжміські міграції та міграції в  межах сільської 
місцевості.  
 
За правовою ознакою мігрантів поділяють на легальних, 
напівлегальних, нелегальних.  
 
Легальні мігранти перетинають міжнародні кордони на 
законних підставах, тобто мають візу на в’їзд на певний 
термін або, перебуваючи в  інших країнах, продовжують 
термін її дії.  
 
Напівлегальні мігранти, маючи візу, прибувають до країни 
на законних підставах, але через певний час із різних 
причин відмовляються виїхати до своєї батьківщини 
й  залишаються в  країні перебування.  
 
Нелегальні мігранти виїжджають із країн постійного 
проживання, перетинають кордони держав без офіційного 
дозволу, тобто без візи на в’їзд 



Основні мотиви міграцій населення 

Мотиви міграцій 

Політичні (втеча від політичних переслідувань, 
расової, національної дискримінації тощо) 

Військові (евакуація, реевакуація тощо) 

Інші (форс-мажорні, релігійні, етичні тощо) 

Екологічні катастрофи (масове забруднення 
в  тому чи іншому вигляді навколишнього 

середовища, посухи, повені тощо)  

Економічні (пошук роботи, більш високих доходів 
тощо) 

Соціальні (шлюб, рекреація, стан здоров’я 
тощо) 



Домашнє завдання: 

1. Короткий конспект лекції. Виписати основні терміни та знати їх. 
 

2. Завдання ще є на наступному слайді. 
 
Надсилати свої роботи: emiliya.karnakh@gmail.com (Telegram 
0635606499) 

mailto:emiliya.karnakh@gmail.com


Запитання: 

1. Що таке глобалізація?  
Глобалізація  — злиття економік різних країн у  єдину 
економічну систему, об’єднання фінансових, товарних та 
інформаційних потоків у  світовому масштабі.  

2. Що таке глобальні  
проблеми?  

Глобальні проблеми  — сукупність соціоприродних 
проблем, від вирішення яких залежать соціальний 
прогрес людства та збереження цивілізації. 

3. Якими є  мотиви міграцій  
у  сучасному світі? 

Політичні, військові , економічні, соціальні, екологічні  
катастрофи.   

4. На які групи поділяються  
глобальні проблеми? 

1.Проблеми пов’язані зі сферою міжнародних відносин.  
2.Відносини особи й  суспільства.  
3.Відносини людини й  природи. 

5. Чи погоджуєтеся ви з  твердженням, що для 
подолання глобальних проблем сучасності необхідна 
співпраця людства? Обґрунтуйте свою точку зору 
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