
Європейська 
інтеграція



Що таке 
інтеграція?

 Інтеграція (англ. Integration) - процес об’єднання
окремих продуктів та компонентів у процесі
роботи таким чином, якби вони були одним
продуктом.

 Інтеграція економічна – прпроцес
інтернаціоналізації господарського життя,
зближення і об єднання економіки низки країн.



 Європейська інтеграція — це процес політичної,
юридичної, економічної (а в деяких випадках — соціальної та
культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й
частково розташованих вЄвропі.

 На даний момент європейська інтеграція досягається в
основному за рахунок розширення Європейського
Союзута РадиЄвропи.

 Європейські держави, які добровільно поступилися часткою
суверенітету на користь Спільноти, аж ніяк не відмовилися
від захисту національних інтересів. Водночас ймовірні
міждержавні проблеми, спрямовані на пошук компромісу і
дотримуються демократичних процедур ухвалення рішень.



 Європейський Союз — союз держав-членів Європейських
Спільнот (ЄВС, ЄОВіС, Євратом), створений згідно
з Договором про Європейський Союз, підписаним в
лютому 1992 року і чинним із листопада 1993 р.

 ВЄС запроваджується єдина валюта— євро.

 Де-факто столицеюЄвропейськогоСоюзу є Брюссель.

 Європейський Союз є повноправним членом Організації
Об'єднаних Націй, Світової організації торгівлі та має
представництва у «Великій Вісімці» та «Великій двадцятці».

 Мета ЄС – створення економічного союзу з найвищим рівнем
інтеграції економік держав (спільна зовнішня економічна
політика, спільний ринок послуг, матеріальних благ, капіталу
і праці, а також спільна валюта) і політичного (спільна
зовнішня політика) союзу, а також впровадження спільного
громадянства.



Органи
Європейського

Союзу і 
Європейських

Спільнот

• законотворча ініціатива

• виконання бюджету

• спостерігає за виконанням європейських законів та бюджетів

ВИКОНАВЧА ВЛАДА, 

Європейська комісія

• вирішує законодавчі та бюджетні питання

• заключає міжнародні договори

ЗАКОНОДАВЧА 
ВЛАДА, 

Рада Європейського
Союзу

• вирішує законодавчі та бюджетні питання

• контролює Комісію

ЗАКОНОДАВЧА 
ВЛАДА, 

Європейський
парламент

• забезпечує одноманітність у інтерпретації європейських
законів

СУДОВА ВЛАДА, 

Суд Європейського
Союзу



Діяльність ЄС 
базується на 

чотирьох
основоположних

угодах:

Угода про створення 
Європейської 
спільноти вугілля та 
сталі (ЄСВС)

Угода про створення 
Європейської 
економічної 
спільноти (ЄЕС)

Угода про створення 
Європейської 
спільноти з атомної 
енергії (Євратом)

Угода про 
Європейський Союз 
(ЄС)



 У більш узагaльненому та спрощеному вигляді
европейська інтеграція - це спільні демократичні
вартості та соціaльно-економічна модерність.


