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ПЕРЕДМОВА__________________________________________________■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначальною ознакою сучасності є ускладнення міжнародних еконо-

мічних відносин, прискорення науково-технологічних змін та збурення гло-

балізації господарського життя суспільства. Зазначені процеси знаменують 

формування так званої «епохи біфуркацій», за якої якісні глибинні перетво-

рення охоплюють економіку практично всіх країн світу, відкриваючи нові 

можливості та породжуючи небачені загрози й ризики їхнього подальшого 

розвитку.  

Питання трансформації міжнародних економічних відносин в епоху 

глобалізації постійно перебувають у полі зору як вітчизняних, так і за-

рубіжних дослідників, є предметом численних наукових дискусій. В ме-

жах однойменної теми нові актуальні аспекти дослідження в цьому на-

прямку проводяться науковцями кафедри міжнародних економічних ві-

дносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Це 

зумовлено, насамперед, світовою фінансово-економічною та соціально-

політичною нестабільністю, яка засвідчила невідповідність ендогенних 

та екзогенних чинників бажаних світових трансформацій, загострення 

суперечностей між глобальною природою сучасних світогосподарських 

процесів та існуючими інституційно-організаційними механізмами їх 

урегулювання. Для малих відкритих економік нового типу, які функціо-

нують у несприятливих умовах поглиблення нестійкості світогосподар-

ської системи та прискореного входження до структур вже сформованих 

економічних зв’язків, питання самовизначення у глобальному середо-

вищі та створення дієвих механізмів ефективної міжнародної інтеграції є 

пріоритетними напрямами наукових досліджень та практичної діяльнос-

ті. 

У монографії автори дали своє бачення сучасних тенденцій та напря-

мів глобалізаційних процесів, які супроводжуються трансформацією між-

народних економічних відносин, що приводить до формування принци-

пово нових підходів до здійснення міжнародної економічної діяльності на 

різних рівнях. 

Монографія складається з трьох розділів. Перший розділ присвячено 

дослідженню теоретико-методологічних засад трансформації міжнародних 
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економічних відносин; у другому розділі розглядаються глобалізаційні 

детермінанти трансформації міжнародних економічних відносин; у 

третьому розділі оцінюється сучасний стан та перспективи участі Ук-

раїни в міжнародних економічних відносинах.  

Основу авторського колективу представленої монографії склали викла-

дачі та аспіранти кафедри міжнародних економічних відносин Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна: § 1.1 –С. Гасім, к.е.н., до-

цент кафедри міжнародних економічних відносин ХНУ імені В. Н. Каразі-

на,В. О. Петухова, аспірант кафедри міжнародних економічних відносин 

ХНУ імені В. Н. Каразіна; §1.2– Н. І.Гончаренко, к. е. н., доцент кафедри 

міжнародних економічних відносин ХНУ імені В. Н. Каразіна; §1.3– О. 

А.Довгаль, д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин 

ХНУ імені В. Н. Каразіна,М. О. Лазарчук, старший викладач кафедри між-

народних економічних відносин ХНУ імені В. Н. Каразіна; §1.4– О. 

А.Довгаль, д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин 

ХНУ імені В. Н. Каразіна; § 1.5– Є. М.Воробйов, д.е.н., професор, зав. кафе-

дри економічної теорії ХНУ імені В. Н. Каразіна, Т. І.Демченко, к. е. н., до-

цент кафедри економічної теорії ХНУ імені В. Н. Каразіна; §1.6– А. 

П.Голіков, д.г.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин 

ХНУ імені В. Н. Каразіна;§1.7– В. М.Шамраєва, к.і.н., доцент кафедри між-

народних економічних відносин ХНУімені В. Н. Каразіна; §2.1 – О. 

В.Журавльов, к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, О. Д. Златкіна, аспірант кафедри міжнародних 

економічних відносин ХНУ імені В. Н. Каразіна; §2.2 – І. О.Дерід, к. е. н., 

старший викладач кафедри економічної теорії ХНУ імені В. Н. Каразіна; 

§2.3 – О. В. Ханова, к.г.н., доцент кафедри міжнародних економічних відно-

син ХНУімені В. Н. Каразіна; §2.4 – Н. В.Непрядкіна, к. е. н., доцент кафед-

ри міжнародних економічних відносин ХНУ імені В. Н. Каразіна; §2.5 – 

О. А. Шуба, к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки ХНУ імені 

В. Н. Каразіна; §2.6 – Г. В. Довгаль, к. е. н., професор м туристичного бізне-

су ХНУ імені В. Н. Каразіна; §2.7 – В. І.Сідоров, к. е. н., професор кафедри 

міжнародних економічних відносин ХНУ імені В. Н. Каразіна, Л. 

В.Малахова, к. е. н., викладач кафедри туристичного бізнесу ХНУ імені 

В. Н. Каразіна; §3.1 – Н. А. Казакова, к.г.н., зав. кафедри міжнародних еко-

номічних відносин ХНУ імені В. Н. Каразіна; § 3.2 – Н. І.Данько, к. е. н., 

доцент кафедри туристичного бізнесу ХНУ імені В. Н. Каразіна, Т. 

В.Данько, к. е. н., доцент кафедри фінансів НТУ «Харківський політехніч-

ний інститут»; §3.3 – І. Ю. Матюшенко, к.т.н., професор кафедри міжнарод-

них економічних відносин ХНУ імені В. Н. Каразіна;§3.4 – Д. М.Костенко, 

здобувач Науково-дослідницького центру індустріальних проблем розвитку 

НАН України; §3.5 – Д. О. Михайлова, аспірант кафедри міжнародних еко-

номічних відносин ХНУ імені В. Н. Каразіна; §3.6 – Ю. М. Маханьова, аспі-
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рант кафедри міжнародних економічних відносин ХНУ імені В. Н. Каразіна; 

§3.7 – А. О. Костенко, здобувач. Науково-дослідницького центру індустріа-

льних проблем розвитку НАН України; §3.8– В. М. Дмітрієв, доцент кафед-

ри міжнародних економічних відносин ХНУ імені В. Н. Каразіна; §3.9– 

М. В. Шуба, к. е. н., ст. викл. кафедри міжнародних економічних відносин 

ХНУ імені В. Н. Каразіна; §3.10– А. П. Голіков, д.г.н., професор кафедри. 

міжнародних економічних відносин ХНУ імені В. Н. Каразіна,В. І.Сідоров, 

к. е. н., професор кафедри міжнародних економічних відносин ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, П. О. Черномаз, к.г.н., доцент кафедри міжнародних еконо-

мічних відносин ХНУ імені В. Н. Каразіна. 

Авторський колектив вислювлює щиру вдячність рецензентам док-

тору економічних наук, професору Української академії банківської справи 

Національного банку України М. І.Макаренку, доктору економічних наук, 

професору Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця Л. О.Українській; доктору економічних наук, професору, 

керівнику Апарату Ради Національного банку України О. Л. Яременко за 

корисні й неупереджені зауваження та допомогу, надану під час роботи 

над монографією. 

 



Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ЗАСАДИТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН___________________■ 

 



12 

 

1.1. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ  

МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ_________________■ 

 

 

 

 
 

 
За сучасних умов міжнародна економічна інтеграція стала одним із 

найбільш поширених, складних та багатогранних явищ у світовому госпо-

дарстві. Об’єктивний та наповнений численими протиріччями, цей процес 

значно впливає на формування вектору економічного, соціального та куль-

турного розвитку сучасних країн світу.  

 

1.1.1. Міжнародна економічна інтеграція як феномен трансформації       

міжнародних економічних відносин 
Розвиток світової економіки на кінець XX сторіччя привів до суттєвої 

трансформації міжнародних економічних відносин, які зумовлені 

об’єктивною потребою країн і народів до координації зусиль з викорис-

тання сировинних і людських ресурсів, товарного обміну та вирішення ба-

гатьох інших питань в різних сферах людської діяльності. Серед інших те-

нденцій, які позначилися у світовій економіці після Другої світової війни, 

найбільш відчутними стали зусилля націй до міжнародної економічної ін-

теграції (МЕІ). 

У сучасній теорії міжнародних економічних відносин (МЕВ) інтегра-

цію зазвичай визначають як процес економічної взаємодії країн, що приво-

дить до зближення національних господарств. Основою МЕІ є стійкі взає-

мозв’язки та міжнародний поділ праці [1].  

В широкому розумінні МЕІ проявляється у стиранні відмінностей між 

економічними суб’єктами – представниками різних країн, це процес збли-

ження, переплетіння, адаптації національних господарств світового співто-

вариства. В такому плані МЕІрозглядається як найвищий ступінь розвит-

куМЕВ [2, с. 37]. 

Інтеграція являє собою більш високий соціально-економічний, полі-

тичний, державно-правовий та культурний ступінь розвитку світового 

співтовариства держав і народів. Регіональна інтеграція є найбільш ефек-

тивним механізмом нейтралізації негативних наслідків глобалізації і в той 

же час дозволяє максимально використовувати її позитивні сторони. Всес-

вітній розвиток показує, що інтеграція є велінням часу, законом історії. Це 

не історична випадковість, а закономірне відображення об’єктивних пот-
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реб часу. Саме інтеграція сприяє об’єднанню зусиль держав у вирішенні 

нагальних глобальних проблем людства [3].  

Інтеграція (лат. integration – відновлення, поповнення) в абстрактно-

теоретичному контексті означає стан зв’язаності окремих диференційова-

них частин і функцій системи в ціле, а також процес, що веде до такого 

стану [4, с.12]. 

В значенні поєднання окремих економік у більші економічні угрупо-

вання використання слова «інтеграція» можна віднести до 1930–40-х рр. 

Ф. Махлуп називає Е. Хекшера, Г. Гайдікке та Г. фон Ейерна як перших 

авторів, які вжили термін «економічна інтеграція» в його сучасному розу-

мінні [5]. 

Для визначення сутності МЕІ важливим є розуміння того, що інтегра-

ційний процес відбувається на різних рівнях. У сучасній економічній літе-

ратурі виділяють чотири рівня розвитку інтеграції. Перший рівень утворю-

ється на рівні підприємств та організацій – безпосередніх виробників това-

рів та послуг і має головне значення. Саме тут виникають інтеграційні 

зв’язки в основних сферах відтворення, здійснюється структурна перебу-

дова національних економік, що веде до їхнього взаємодоповнення і пере-

плетіння. Із цієї причини зростання обсягів і розгалуження структур взаєм-

ної торгівлі, міжнародний рух капіталу, науково-виробнича кооперація, 

міграція робочої сили є вирішальними факторами розвитку інтеграційних 

процесів у цілому.  

Другий– інтегрування основних ланок економік різних країн – допов-

нюється взаємодією на рівні держав. Така взаємодія здійснюється, по-

перше, шляхом утворення умов інтеграційних процесів державними струк-

турами, по-друге, безпосередньою участю державних підприємств та орга-

нізацій у міжнародному економічному співробітництві.  

Третій рівеньрозвитку інтеграційних процесів –взаємодія на рівні пар-

тій та організацій, соціальних груп, окремих громадян різних країн– може 

бути визначений як соціально-політичний. Така взаємодія має суспільний 

характер, змістом якого є утворення та розвиток політичних, релігійних, 

культурних, людських та інших передумов міждержавної інтеграції. 

Четвертий рівень – це рівень власне інтеграційного угрупованняяк 

економічної спільності із властивими їй характерними рисами та особли-

востями. 

Будучи результатом міждержавного об’єднання, інтеграційне угрупо-

вання починає виступати як якісно нове та відносно самостійне утворення, 

що формує власну систему відносин як із кожним учасником об’єднання, 

так і поза ним. При цьому важливе значення мають чітке розмежування 

повноважень економічного угруповання як цілого та його окремих учасни-

ків, визначення умов взаємодії інтеграційної спільності з третіми держава-

ми, іншими міждержавними організаціями [6]. 
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Інтеграція є природним, але не спонтанним явищем у світовій еконо-

міці, її спонукає низка визначальних умов. Для утворення економічного 

інтеграційного об’єднання країн необхідні певні політико-правові, еконо-

мічні, соціально-культурні та інфраструктурні передумови. З політико-

правової точки зору принципове значення має спільність політичного уст-

рою і основного законодавства країн, що інтегруються. Ключовими еконо-

мічними умовами інтеграції є: рівень розвитку країни, ресурсний і техно-

логічний потенціали, ступінь зрілості економічних відносин, масштаби і 

перспективи розвитку економічних взаємозв’язків та ін. [2, с. 37–38].  

 

1.1.2. Основні теоретичні концепції міжнародної економічної інтеграції 

Хоча за історичними мірками феномен міжнародної економічної інте-

грації є відносно новим у світовій економіці, до формування теорії еконо-

мічної інтеграції залучилася ціла низка шкіл (напрямів), що відрізняються 

підходами до оцінки інтеграційних механізмів: неолібералізм (ринкова та 

ринково-інституціональна школи), структурна школа, дирижистська, фун-

кціональна та ін. В основному вони є осмисленням і систематизацією кон-

кретних шляхів і форм розвитку інтеграційних утворень (як правило, на 

прикладі практики європейської інтеграції), а також методами узгодження 

різних областей господарської, соціальної і зовнішньої політики, механіз-

мів взаємодії країн і суб’єктів господарювання, включаючи розбіжності 

між ними [7, с.28]. 

Слід зазначити, що в науковій літературі існують різні підходи до кла-

сифікацій теоретичних поглядів щодо МЕІ. Так, Булатов А. С., пропонує 

класифікацію концепцій розвитку інтеграційних процесів, в якій відокрем-

лює неолібералізм (В. Рьопке, М. Алле), корпораціоналізм (С. Рольф, 

У. Ростоу), структуралізм (Г.Мюрдаль), неокейнсіанців (Р.Купер) та теоре-

тиків дирижизму (Я.Тінбергер, Р. Санвальд, І.Штолер) [8, c.299–300], але 

оминає питання, чи це ранні, чи сучасні теорії.  

Інші автори в неоліберальному напрямі відокремлюють ранню та піз-

ню школи, пов’язуючи розвиток раннього неолібералізму з робота-

миСт. Ріпці, М.Алле, а пізнього – з доробками Б.Баласса та ін. [9].  

А.С.Філіпенко, відштовхуючись від існуючих визначень інтеграції, 

виділяє наступні школи сучасної економічної думки: ринкова, ринково-

інституціональна та структурна (структуралістська). Водночас науковець 

звертає увагу, що за поглядами представники останньої школи суттєво від-

різняються один від одного, але їх дозволяють об’єднати в одну групу  різ-

ко критична позиція щодо традиційної теорії міжнародної торгівлі і праг-

нення розкрити структурний бік інтеграційного процесу [10, с.7–10].  

Відсутність єдиного підходу до класифікації існуючих концепцій МЕІ 

пояснює той факт, що роботи тих самих дослідників в економічній літера-

турі відносяться до різних наукових напрямів. Так, наприклад, доробки 
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П. Стріттена сучасні науковці відносять як до структуралістської школи [9; 

10], так і до дирижиського напряму [11]; напрацювання Р. Купера зарахо-

вують до двох споріднених напрямів – дирижизму [8; 11] та неокейнсіанс-

тва [9]. Втім, це не створює значної плутанини, оскільки здобутки всіх зга-

даних наукових течій органічно переплітаються в сучасній теорії МЕВ. 

Якщо розглядати історичні межі виникнення та поширення наукових 

концепцій, що торкаються МЕІ, то теоретичний розквіт раннього неолібе-

ралізму прийшовся на 1950–1960-ті рр., пізнього неолібералізму та корпо-

раціоналізму – на 1960-ті рр., неокейнсіанства, дирижизму та структуралі-

зму – на 1970-ті рр.  

Перші спроби побудови цілісної теоретичної концепції економічної 

інтеграції були здійснені в 1940-х рр. в рамках неоліберального підходу 

[12, с.6]. Втім інтенсивне формування теорії МЕІ почалось з 1950-х рр., 

чому сприяли політичні та економічні умови для розгортання міжнародної 

економічної інтеграції в Західній Європі.  

Економічна інтеграція стала розглядатися в якості самостійного 

об’єкту дослідження в теорії МЕВ завдяки науковій роботі Дж. Вінера 

«Питання митного союзу» [13], що була опублікована у 1950 р. Саме з ці-

єю роботою, яка мала новаторський характер та була продовженням теорії 

вільної торгівлі, пов’язують закладення теоретичних основ аналізу міжна-

родних інтеграційних процесів.  

Слід зазначити, що процес формування теорії МЕІ майже з самого по-

чатку супроводжувався концептуальним протистоянням між прибічниками 

неоліберальних та неокейсіанських поглядів, яке досягло найбільшого за-

гострення у 1960–1970-х рр. 

В розвитку теорії МЕІ в рамках неолібералізму виділяють дві стадії: 

ранню та пізню, яким відповідають дві теоретичні школи – ринкова та ри-

нково-інституціональна.  

Розвиток ринкової школи пов’язаний з роботами таких вчених 

якДж. Вінер, Дж. Мід, В. Рьопкета ін. Серед представників пізнього неолі-

бералізму найбільш відомими є доробки Б. Баласса та М. Алле. 

Ринкова школа виходила із постулату, що ринок є найкращим регуля-

тором економіки, який не можна замінити жодним штучними механізмами 

з боку держави (принцип laissez-faire). В інтегрованому господарському 

просторі мають виконуватися такі самі умови для руху факторів виробниц-

тва, що і в національній ринковій системі. В єдиному господарському про-

сторі кількох країн забезпечується конкуренція і повна свобода дії ринко-

вих сил. У такому разі МЕІ вважається тим глибшою, чим вільнішою є дія 

ринкових сил та меншим є регулювальний вплив держави. Якщо держава 

втручається у сферу міжнародних економічних відносин,це призводить до 

негативних явищ (наприклад, інфляція) [4]. 
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Однак з часом ці погляди виявилися неспроможними і були перегля-

нуті в рамках пізнього неолібералізму. Представники ринково-

інституціонального напряму в своїх уявленнях про розвиток інтеграційних 

процесів виходили з того, що інтеграція є втіленням певної єдності еконо-

мічних і політико-правових аспектів. Вони визнали необхідність певного 

регулювання спільного ринку, але за мінімального втручання держави у 

сферу міжнародної господарської інтеграції. 

Одним із важливих теоретичних здобутків неолібералістського на-

пряму стало визначення форм економічної інтеграції, які стали певною мі-

рою канонічними у сучасній теорії МЕІ. У роботі «Теорія економічної ін-

теграції» [14, c.124] Б.Баласса виокремив п’ять форм МЕІ, які еволюціо-

нують від нижчогодо вищого рівня розвитку: зонавільноїторгівлі, мит-

нийсоюз, спільнийринок, економічнийсоюзістадія«повної економічноїінте-

грації», остання з яких у сучасному викладенні отримала назву «політич-

ний союз». У подальшому до цих форм було додано ще одну завдяки 

М.Аллє, який звернув увагу на першість преференційноїторгівлі в стадій-

ній послідовності. Таким чином, в сучасній економічній літературі найчас-

тіше виділяють шість форм МЕІ, що відображаються в еволюційній послі-

довності (рис. 1.1.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.1. Сучасна інтерпретація концепції неолібералізму  

щодо еволюції форм МЕІ [4; 14].
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Зміст зазначених форм в сучасній теорії МЕІ розкривається у наступ-

ному.  

Зона преференційної торгівлі – зона з пільговим торговельним режи-

мом, коли декілька країн знижують взаємні імпортні тарифи, зберігаючи 

рівень тарифів у торгівлі з іншими країнами [15].Принципом зони вільної 

торгівлі є режим найбільшого сприяння. Це означає, що торговельні пільги 

між двома державами не можуть бути слабшими, ніж інші пільги цих двох 

держав з іншими країнами у рамках цієї преференційної зони. 

Зона вільної торгівлі є пільговою зоною регіонального типу, в межах 

якої підтримується вільна від митних і кількісних обмежень міжнародна 

торгівля країн, які в таку зону входять. Зона вільної торгівлі сприяє зрос-

танню торгівлі між країнами, що входять до неї [15].  

Митним союзом вважають спільну митну територію країни з ліквіда-

ційними мірами стосовно мит та введенням єдиного митного тарифу до 

третіх країн. Метою створення митного союзу є полегшення взаємної тор-

гівлі країн-учасниць і водночас уникнення додаткових перепон у торгівлі з 

третіми країнами[15].  

Спільний ринок – це об’єднання національних ринків країн у єдиний 

ринок. У межах цього ринку діє спільна зовнішня та внутрішня торговель-

на політика.  

Варто зауважити, що у єдиному ринку йде вільне переміщення капіта-

лів, товарів, послуг та робочої сили. Щодо керівних органів у спільному 

ринку, то вони є наддержавними у торговельній сфері. Та крім митного 

союзу між країнами спільний ринок передбачає вільну мобільність їхніх 

факторів виробництва та введення загальних обмежень на рух таких фак-

торів із третіми країнами. Наслідком створення спільного ринку є встанов-

лення «чотирьох свобод», тобто вільного руху товарів, послуг, капіталу та 

робочої сили [16]. 

Економічний союз передбачає не тільки наявність спільного ринку, а 

й гармонізацію фіскальної, грошової, промислової, регіональної, транспор-

тної – усіх видів економічної політики. Він спрямований на подальше роз-

ширення спільного ринку у сфері гармонізації національної економічної 

політики держав-членів таким чином, щоб забезпечити належне функціо-

нування інтеграційної спільноти. Різниця між спільним ринком та еконо-

мічним союзом є доволі невизначеною; вона, зокрема, полягає у наслідках 

для національної економічної політики, яких немає в умовах спільного ри-

нку [16]. 

Політичний союз створюється на основі економічного союзу, де разом 

з економічною забезпечується і політична інтеграція [12]. 

Ще одним важливим внеском Б. Баласса в теорію міжнародної еконо-

мічної інтеграції стало обґрунтування необхідності вивчення інтеграції не 
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тільки в якості статичного стану (кінцевого результату лібералізації), але і 

в якості динамічного процесу. Б.Баласса зазначав: «Ми пропонуємо визна-

чати економічну інтеграцію як процес і як стан. Як процес вона передбачає 

заходи, що застосовуються в різних національних державах для усунення 

дискримінації між економічними одиницями. Як стан вона може бути 

представлена як відсутність різних форм дискримінації між національними 

економіками» [14, p.1]. У подальшому такий двоєдиний підхід був визна-

ний загальноприйнятним у науковому середовищі.  

Наукові течії, що опонували ліберальним поглядам та розвивалися на 

підґрунті неокейнсіанства, також значно збагатили теоретичне знання про 

міжнародну економічну інтеграцію. Зокрема, прибічник неокейнсіанських 

ідей Р.Купер викрив головну проблему регіональної інтеграції, а саме іс-

нування двох можливих варіантів розвитку економічної інтеграції: а) 

об’єднання країн з наступною втратою ними суверенітету і взаємним пого-

дженням економічної політики; б) інтеграція з максимальним збереженням 

національної автономії [17, с.122]. Представники дирижизму Я. Тінберг та 

Дж. Піндер напрацювали найважливіші для розуміння сутності економіч-

ної інтеграції поняття «негативної» і «позитивної» інтеграції. Відповідно 

до цих понять теоретичні погляди представників неоліберального напряму 

були орієновані на «негативну інтеграцію», тобто усунення міжкраїнових 

господарських бар’єрів (насамперед, торгових і валютних), а «дирижистів» 

– на «позитивну інтеграцію», тобто створення нової якості економічного 

середовища, яке б дозволило національним господарствам, що тісно пере-

плетені, функціонувати в оптимальному режимі [18, с.29].  

Загалом, у центрі уваги дослідників дирижистського напряму знахо-

дилося питання пошуку балансу між інтересами національного господарс-

тва та регіонального господарства, яке утворюється внаслідок інтеграції, 

що, на їхню думку, вимагало розробки спільної економічної політики, ко-

ординації кредитної політики та узгодження соціального законодавства.  

Запропонований «дирижистами» підхід до визначення сутності еко-

номічної інтеграції як гармонізації національних економічних, соціальних 

та інших заходів між країнами-учасниками, здійснення спільної економіч-

ної політики за допомогою міждержавних та/або наднаціональних органів 

у 1970-х рр. став домінуючим в науковому співтоваристві і по суті був реа-

лізований в європейській моделі інтеграції [12, с.9]. 

Втім, на необхідності узгодження тих чи інших сфер економічної і со-

ціальної політики країн, що націлені на утворення інтеграційного 

об’єднання, наголошували і структуралісти. Так, П. Стріттен підінтег-

рацєю розумів «спільну політику зайнятості, спільну монетарну і фіскаль-

ну політику, а також спільну антимонопольну політику» [19].  

Представники цієї наукової течії (Г. Мюрдаль, А. Маршалл, Ф. Перру) 

також застерігали від надмірної лібералізації в процесі інтеграційного на-
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ближення країн. В своїх роботах вони звертали увагу на те, що лібераліза-

ція руху товарів і факторів виробництва призводить до нерівномірності 

економічного розвитку регіонів всередині інтеграційного комплексу. Для 

досягнення справжньої інтеграції, на їхню думку, необхідні структурні пе-

ретворення в країнах, що інтегруються, які б наближували їх одна до одної 

та приводили до формування якісно нового господарчого утворення. Так, 

на думку засновника структуралізму Г. Мюрдаля, ринковий механізм шви-

дше призводить до збільшення, ніж до зменшення нерівності між регіона-

ми, а створення об’єднаного ринку само по собі не приносить більш ефек-

тивного розміщення ресурсів і не впливає на зростання продуктивності 

праці [20]. Тому в його концепції пріоритет віддається необхідності забез-

печення рівних можливостей усім учасникам інтеграційного процесу, а не 

свободі конкуренції [21, c.74]. А. Маршалл, розвиваючи думку про справ-

жню інтеграцію, наголошує, що вона можлива лише на стадії економічного 

союзу, коли відбувається взаємопроникнення національних господарств, і 

пов’язана зі змінами в їхній структурі [17, c. 122]. 

Цінним внеском структуралістів у розуміння закономірностей розвит-

ку інтеграційних процесів є визначення вирішальної ролі монополістично-

го капіталу в прискоренні економічної інтеграції. Відповідно до концепції 

Ф. Перру, в основі розвитку світового господарства лежить свідома, цілес-

прямована діяльність «рушійних одиниць», або «полюсів зростання», яки-

ми, на його думку, є великі фірми, промислові комплекси, цілі галузі наці-

ональної економіки. Взаємодія активних «полюсів зростання» з навколиш-

нім середовищем призводить до появи «полюсів розвитку», подальша еко-

номічна взаємодія яких формує «зони розвитку» та «осі розвитку». Вони, в 

свою чергу, взаємно притягуючись, утворюють «зони інтеграції», які пред-

ставляють собою складну взаємовигідну господарську систему, що вихо-

дить за межі національних інтересів і охоплює цілі регіони. В умовах ство-

рення і функціонування «зон інтеграції» найважливішими завданнями еко-

номічної політики держави є формування «полюсів зростання» і свідоме 

управління середовищем поширення їх ефектів.  

Таким чином, ідеї структуралістів щодо МЕІ зосереджені на питанні 

усунення нерівномірності розвитку країн та регіонів, що інтегруються. При 

цьому важливо зазначити, що в рамках цього наукового напряму було 

приділено значну увагу ролі неекономічних чинників в розвитку МЕІ. Так, 

Г. Мюрдаль ввів до теорії МЕІ поняття «національна інтеграція», яке 

пов’язане з національними політичними інтересами, які, на його думку, 

значно впливають на розміщення ресурсів у світовій економіці [21, с.74]. 

За твердженням вченого, «економіст, який не бере до уваги вплив політич-

них і соціальних сил на економічні події, просто небезпечний» [22]. 

Уявлення про те, що спонукачем інтеграційних процесів є транснаціо-

нальні корпорації, які своєю діяльністю значно впливають на сучасні еко-
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номічні процеси, споріднює структуралізм з іншим напрямом досліджень 

МЕІ – корпораціоналізмом. Відомими представниками цього напряму є 

С. Рольф та Ю. Ростоу, які вважали, що функціонування транснаціональ-

них корпорацій здатне забезпечити інтегрування міжнародної економіки та 

її збалансований розвиток. В теоретичному зображенні корпораціоналістів 

інтеграція виглядає як процес, під час якого відбувається вирівнювання, 

усереднення рівня заробітної плати, ставок відсотка, технології та інших 

факторів економіки, що зазнають вплив ззовні. При цьому критерієм інтег-

рованості економік стає ступінь уніфікації умов функціонування ринків 

[12, с. 11]. 

Слід зазначити, що вищеописані теоретичні напрями дослідження 

міжнародної економічної інтеграції ґрунтуються на базових концепціях 

економічної теорії, тому в науковій літературівони отримали назву «еко-

номічних» теорій інтеграції [12]. Втім, наукове осмислення феномену між-

народної економічної інтеграції завжди відбувалося на перетині економіч-

них дисциплін з іншими гуманітарними науками (соціологією, політологі-

єю, суспільною психологією), завдяки чому сформувалася низка інституці-

ональних теорій інтеграції (або так званих «політичних» концепцій інтег-

рації). Незважаючи на «відступництво» цих концепцій від виключно еко-

номічної спрямованості, вони становлять значний інтерес у теорії МЕВ у 

зв’язку з тим, що складають теоретичну базу досліджень європейської ін-

теграції.  

 

1.1.3. Інституційні напрями дослідження міжнародної економічної 

інтеграції 

Необхідно визнати, що інституціональних теорій інтеграції на сьогод-

ні дуже багато і вониє такими, що динамічно розвиваються. Почавши своє 

зародження з пошуку моделей подолання конфронтації європейських націй 

у період після Другої світової війни, концепції «політичної інтеграції» зна-

чно помножилися у ХХІ сторіччі, ознаменувавши його потужним «вибу-

хом» нових теорій євроінтеграції [23, с. 17].  

Серед основних наукових течій, що формують дискусію з концептуа-

льних проблем євроінтеграції, слід згадати федералізм, функціоналізм та 

неофункціоналізм, трансакційний підхід, інтергавернменталізм та інші.  

Першим структурованим підходом до вирішення проблеми конфрон-

тації європейських націй був федералізм, доцільність якого обґрунтовува-

ли у своїх роботах Р. Куденгуве-Калергі, Ж. Монне, В. Галлштайн 

іА. Спінеллі [24, c.24]. В основні наукових поглядів федералістів є теза про 

необхідність створення цілісної федерації європейських держав замість 

існуючих країн, що має супроводжуватися формуванням наднаціональних 

інститутів, яким національна влада делегує широкі повноваження [12, 
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с. 12]. Саме у такий спосіб, на їхню думку, можна забезпечити політичну 

та економічну безпеку громадян.  

Стисло зміст федералізму передає вислів Е. Уістріча: «Сутність феде-

ралізму полягає в децентралізації влади скрізь, де це необхідно» [25]. На 

практиці ідеї федералістів виявилися дещо відірваними від реального жит-

тя. І хоча після Другої світової війни федералізм набув певної популярнос-

ті, його можна назвати скоріш теоретичним підходом або стратегією дося-

гнення спільних цілей європейських країн, ніж цілісною концепцією роз-

витку інтеграційних процесів. Втім, в останні роки ідеї федералізму почали 

відроджуватися у зв’язку з пошуком перспективних напрямів розвитку ЄС. 

Альтернативним напрямом дослідження європейської інтеграції є 

трансакційний підхід, який отримав таку назву завдяки спеціальній мето-

диці математичного аналізу значущості різних видів трансакцій, яку вико-

ристовував в своїх дослідження його засновник К. Дойч. Інші назви цього 

напряму, що зустрічаються у науковій літературі [12, с.18] – комунікацій-

ний підхід або теорія «співтовариств безпеки». 

В своїх дослідженням К. Дойч та його послідовники розглядали міжде-

ржавну інтеграцію як складне багатофакторне явище, необхідним елементом 

у дослідженні якого є транснаціональний обмін. Іншими важливими чинни-

ками, що впливають на виникнення та розвиток інтеграційних процесів, на 

їхню думку, є соціальний, культурний та політичний обмін.  

Слід зазначити, що в рамках даного підходу дослідження зосереджу-

валися на політичних аспектах інтеграції, у той час як економічній інтег-

рації було приділено незначну увагу. Трансакційний підхід характеризува-

вся низкою недоліків та був розкритикований з боку цілої низки дослідни-

ків, зокрема С. Хоффмана, Е. Хааса, К. Фрідріха та ін. Методологічна сла-

бкість даного підходу проявилася, перш за все, в тому, що він не врахову-

вав численні фактори, які зумовлюють характер та темпи інтеграції. Але до 

здобутків К.Дойча слід віднести визначення соціально-психологічних ас-

пектів формування економічного та політичного союзів, а також якісних 

рис інтеграції, відсутність яких знижує шанси на успіх інтеграційного про-

цесу, та причини розвитку дезінтеграції. Напрацювання вченого активно 

використовувалися представниками інших наукових течій, що досліджува-

ли інтеграційні процеси, зокрема, неофунціоналістами.  

За сучасних умов саме неофункціоналізм став однією з провідних тео-

рій європейської інтеграції. Відмінною рисою та перевагою функціоналіз-

му, яка забезпечила його та подальшу еволюцію в неофунціональній докт-

рині, є головний акцент на економічних аспектах інтеграції, а саме на фун-

кціях, які має виконувати міжнародна спільнота.  

Засновник функціональної теорії МЕІ Дж. Мітрані в основу цієї кон-

цепції поклав розмежування політично-конституційного та технічно-

функціонального співробітництва. Він і його послідовники негативно cта-
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вилися як до федерального, так і до конфедеративного політичного уст-

рою, вважаючи найпрогресивнішою інтеграцію не географічну, а інтегра-

цію за функціональною ознакою [7, с. 36].  

Обстоюючи доцільність розвитку міжнародних організацій технічного 

типу, структурованих на основі функціонального принципу, функціональ-

на концепція по суті стала теоретичним підґрунтям створення Європейсь-

кого об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС), яке започаткувало процес євро-

пейської інтеграції. 

Неофункціоналізм, який частково відкинув центральні положення-

Дж. Мітрані та активно використовував ідеї федеративної школи, став 

першою всеосяжною теорією європейської інтеграції, що дає пояснення 

конкретним механізмам і рушійним силам інтеграційного процесу. Започа-

ткування неофункціоналізму як самостійної наукової течії пов’язане з ро-

ботою Е. Хааса «Об’єднання Європи: політичні, соціальні і економічні си-

ли, 1950–1957» [26]. 

Однією із найважливіших напрацювань  неофункціоналізму є визна-

чення ефекту «переливання» (spill-over effect). Е. Хаас характеризував 

ефект «переливання» як ситуацію, за якої створення і поглиблення інтег-

рації в одному секторі економіки створює тиск на суміжні сектори. Відпо-

відно до визначення послідовника Хааса Л.Ліндберга, «переливання» має 

місце тоді, коли «дана дія, що здійснюється для досягнення певної мети, 

веде до створення ситуації, в якій досягнення спочатку поставленої мети 

може бути забезпечене лише прийняттям нових дій, які, в свою чергу, 

створюють нові умови і необхідність  більш активній діяльності і т.д.»[12, 

с. 15–16]. Таким чином, інтеграційний процес розвивається за певною ло-

гікою: йому властиві розширення та поширення на нові області, сфери 

економічного і суспільного життя [12, с.16]. При цьому сутність процесу 

«переливання» полягає не просто в збільшенні взаємозалежності між дер-

жавами, але й в тому, що подальша економічна інтеграція потребуватиме 

створення наднаціонального регулюючого органу. В такому випадку еко-

номічну співпрацю буде підкріплено співпрацею політичною. При цьому 

вкрай важливо, щоб політика йшла за економікою, а не навпаки. Концепція 

«переливання» була, зокрема, використана неофункціоналістами з метою 

пояснення економічного ланцюжка інтеграції: перехід зони вільної торгівлі 

в митний союз, потім –  загальний ринок, і надалі – у економічний і валют-

ний союз [27. с.133]. 

Практичним здобутком неофункціоналістів стала розробка системи 

кількісних показників інтеграційного процесу: 12 таких показників відо-

кремлюють за підходом Е. Хааса і 22 критерії визначають за підходом 

Л. Ліндберга. 

Як і усі теоретичні концепції МЕІ, неофункціоналізм піддавався кри-

тиці, але відсутність догматизму дозволила цьому напряму швидко еволю-
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ціонувати, поступово збагачуючись новими ідеями. Теоретична гнучкість  

відносно до політичних реалій сприяла тому, що з 1960-х рр. неофункціо-

налістська теорія стала провідною та найбільш авторитетною серед існую-

чих теоретичних концепцій МЕІ, а тому значно вплинула на визначення 

архітектоніки європейської інтеграції. 

До середини 1990-х рр. неофункціоналізм та інтергавернменталізм 

були основними теоріями, що намагались пояснити процес євроінтеграції. 

[28, с.151]. В розробленій С. Хоффманом теорії інтергавернменталізму на-

голошувалося на тому, що національні уряди є центральними акторами в 

інтеграційному процесі, а тому євроінтеграція формується та реалізується 

через їхню зовнішню політику. 

Одновленою та вдосконаленою ця концепція постала в ліберальному 

інтергавернменталізмі Е.Моравчика, відповідно до якої процес інтеграції 

являє собою гру на двох рівнях. На рівні формування національних інтере-

сів діють соціологічні закономірності з узгодження інтересів різних груп, 

внаслідок чого визначаються цілі та переваги («попит на інтеграцію»), з 

якими держава виходить на другий рівень гри – торг на міжурядовому рів-

ні («пропозиція інтеграційних рішень»). Виходячи з того, що найважливі-

ша мета будь-якого національного органу управління – збереження влади, 

Е. Моравчик вважає визначальною у формуванні остаточних інтеграційних 

рішень роль внутрішньої політики, яка детермінує умови зовнішньополі-

тичного торгу. Таким чином, національний уряд отримує внутрішньополі-

тичну підтримку, визнаючи інтереси найбільш впливових груп і приймаю-

чи пропоновані ними політичні рішення, які й проводяться надалі урядом 

під час міждержавних переговорів [12, с. 22]. 

Поступово розвиток інституціональних теорій інтеграції, які в останні 

десятиріччя зайняли провідні позиції в формуванні теоретичних засад єв-

ропейської інтеграції, звузився до вибору між міжурядовою та інституціо-

нальною школами. Останніми роками на базі порівняльної політики актив-

но розвивався підхід під назвою «новий» чи «історичний» інституціона-

лізм. Новий інституціоналізм ставить успіх інтеграції в залежність від ефе-

ктивної діяльності наднаціональних інституцій [28, с. 152]. Хоча націона-

льні уряди визнаються як ключові актори в процесах розвитку європейсь-

кої інтеграції, їх позиція на переговорах щодо нових угод залежить від ха-

рактеру їх участі в ЄС [24, с.36–37].  

Слід зазначити, що в плані теоретичних обґрунтувань феномен євро-

пейської інтеграції виявився надзвичайно плідним, зважаючи на високу 

інтенсивність інтеграційних процесів саме в цій частині світової економі-

ки. Однак яку б назву не отримували ті чи інші наукові концепції МЕІ, по-

значаючи оновлення чи ґрунтовне переосмислення існуючих теорій, з ча-

сом вони також потребуватимуть перегляду відповідно до нових викликів 

глобальної економіки та особливостей трансформації МЕВ. Відтак слід 
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очікувати нових підходів до дослідження інтеграційних процесів, зокрема, 

в рамках європейської інтеграції.  

Можна також припустити, що формування уявлень про феномен МЕІ і 

надалі відбуватиметься в русі загальних тенденцій розвитку світової еко-

номічної думки, яка постійно збагачується не тільки власним накопичен-

ням теоретичного знання, але й через взаємодію з іншими галузями науки.  
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1.2. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА____■ 

 

 

 

 

 
 

Глобалізація економічної діяльності якісно і кількісно змінює інсти-

туційне середовище світової економіки, перетворює взаємозв’язки і взає-

мозалежності між міжнародними інститутами, обумовлює необхідність 

зміни ракурсу дослідження особливостей розвитку світової економіки в 

рамках нової інституціональної парадигми. 

Впливпроцесуглобалізаціїформує новіхарактеристикиданогопроцесу, 

загострюючиконкуренціюміжінтеграційнимиоб’єднаннями. Рух країн до 

регіональної економічної інтеграції стає однією з домінуючих тенденцій 

сучасного етапу розвитку світової економіки. Економічна регіоналізація як 

одна з тенденцій утворення глобального економічного простору сприяє 

формуванню економічних зв’язків із превалюванням наднаціональних ін-

тересів, вирівнюванню основних характеристик міжнародних ринків, ство-

ренню умов для проведення реформ у рамках самого угруповання, взаємо-

відкритості економік країн-членів об’єднання. Отже, така фундаментальна 

категорія світоустрою, як держава, втрачає своє значення, навпаки, домі-

нуючого значення набувають великі регіональні простори, які концентру-

ють найбільш економічно розвинені та політично-впливові центри, на базі 

яких передбачається створення єдиного економічного та військово-

політичного міжконтинентального блоку [1]. 

У зв’язку з цим підвищується актуальність дослідження не лише осо-

бливостей інтеграційного співробітництва країн, але і можливостей підви-

щення ефективності першого та його впливу на прогрес національних еко-

номік у нових умовах загострення конкуренції та глобалізації.  

 

1.2.1. Теоретичні засади дослідження регіональної економічної ін-

теграції 

Різні питання глобалізації та регіональної економічної інтеграції країн 

на сучасному етапі розвитку світової економіки розглядаються як вітчиз-

няними, так і зарубіжними дослідниками. 

Ціла низка робіт західних вчених присвячена дослідженню наслідків 

розвитку процесу глобалізації світової економіки, зокрема інтеграції та те-

нденціям глобалізації ринків капіталу (Б. Баласса, Дж. Вайнер, Д. Гольдв-

латт, Дж. Імбс, Е. Макгрю, А. Уінтерс, Д. Хелд), дослідженню економічної 
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природи глобалізації та її впливу на трансформацію світової економіки 

(Е. Гідденс, К. Омае, Дж. Розенау, Дж. Томпсон, П. Хірст), взаємозв’язку 

глобалізації та стабільності національних економік (Дж. Айзенман, 

І. Ансофф, Дж. Сакс, К. Добсон, Дж. Лі, М. Портер, І. Фішер, М. Фрідман, 

Р. Хафбауер тощо). 

Сучасні аспекти глобалізації світової економіки, міжнародної еконо-

мічної інтеграції та міжнародної конкуренції представлені в роботах росій-

ських учених Є. Авдокушина, О. Архіпова, С. Борисової, В. Волошина, 

С. Глазьєва, М. Делягіна, М. Кузнєцова, В. Оболенського, М. Осьмової, 

О. Пилипенка, В. Рибалкіна, В. Самофалова, П. Таранова, Р. Хазбулатова 

та ін. 

Теоретичні та прикладні аспекти проблеми глобалізації, її впливу на 

соціально-економічний розвиток країн світу та регіоналізації активно дос-

ліджували такі вітчизняні економісти, як В. Базилевич, Я. Белінська, 

О. Білорус, В. Будкін, О. Булатова, Б. Гаврилишин, А. Гальчинський, 

В. Геєць, Н. Гражевська, Я. Жаліло, Б. Кваснюк, Д. Лук’яненко, 

Ю. Макогон, В. Новицький, Ю. Пахомов, В. Рокоча, В. Сіденко, О. Скале-

нко, С. Соколенко, Я. Столярчук, А. Філіпенко, В. Чужиков, А. Чухно, 

В. Юрчишин тощо. 

Разом з тим, питання вдосконалення механізму здійснення регіональ-

ної економічної інтеграції залишаються дискусійними. Вони вимагаютьси-

стематизації, теоретичногоосмислення, узагальненнянапрямків аналізута 

визначення основнихтрендівподальшого розвиткувконтексті впливуглоба-

лізації. 

На основі ґрунтовного вивчення теорій глобальних економічних сис-

тем (1950–1960-ті рр. ХХ ст.) – світ-системного аналізу І. Уоллерстайна, 

теорії Е. Гідденса та Л. Склера; теорії глобальних економічних систем на 

основі критики теорії світ-системного аналізу (1980-ті рр. ХХ ст.) – теорії 

Р. Робертсона, Г. Терборна; теорії детериторизації соціального (1990-ті – 

початок ХХІ ст.) – концепція «уявних світів» А. Аппадураї, теорія 

М. Уотерса; теорії глобальних економічних систем у нових соціально-

історичних умовах (кінець 1990-х – початок ХХІ ст.) – теорія 

Й. Бартельсона, Ж. Бодрійяра; альтернативні неотехнологічні теорії глоба-

лізації М. Познера, М. Портера (кінець 1990-х – початок ХХІ ст.) встанов-

лено, що глобалізація має об’єктивне науково-технологічне походження, 

що пов’язане із становленням у 1960–1970-х рр. ХХ ст. постіндустріально-

го суспільства, поширенням процесів комп’ютеризації, роботизації, авто-

матизації, використанням мобільного зв’язку, Інтернету, стрімким розвит-

ком систем електронних рахунків, супутникового, оптико-волоконного 

зв’язку, що у кінцевому результаті має наслідком абсолютно нові процеси, 

явища, структури, пропорції [2]. 
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Господарські суб’єкти міжнародних економічних відносин набули те-

нденційних рис глобалізації через транснаціоналізацію та регіоналізацію. 

Транснаціоналізація як тенденція розвитку глобалізації проявляється в то-

му, що діяльність ТНК охоплює різні країни, стирає межі національних ко-

рдонів, перетворює їх на поле своєї діяльності та приєднує до єдиного гло-

бального ринку. Суть регіоналізації як тенденції полягає у частковому 

об’єднанні макросуб’єктами галузей економіки та ринків різних країн, си-

нхронізації деяких економічних процесів у міжнародному масштабі. Здійс-

нення регіоналізації стає можливим лише за наявності узгодженого регу-

лювання або втручання урядів відповідних країн у регіональні економічні 

процеси, оскільки цього потребує переплетення їх економік [3].  

Сьогодні ми бачимо, що однією з найбільш очевидних тенденцій роз-

витку сучасної світової економіки є прагнення різних країн до економічної 

інтеграції. Усвідомлюючи важливість поглиблення інтеграції, держави 

стратегічно націлені на зближення своїх позицій у найважливіших питан-

нях економічної та фінансової взаємодії, а також у формуванні механізму 

реалізації даних процесів.  

Використання теорії митного союзу Я. Вайнера  як прикладної області 

зовнішньоекономічної теорії для оцінки наслідків економічної інтеграції 

дозволяє стверджувати, що найбільш рельєфно виділяється процес регіо-

нальної економічної інтеграції (табл.1.2.1). 

Таблиця 1.2.1 

Етапи регіональної економічної інтеграції 
Етапи Приклад 

Зона вільної торгівлі 

Європейська асоціація вільної торгівлі (1958–1969рр.), Півні-

чноамериканська угода про вільну торгівлю – НАФТА 

(1994р.), Балтійська зона вільної торгівлі (1993р.), Угода про 

свободу торгівлі країн АСЕАН (1992р.) 

Митний союз 
Європейський Союз (1968–1976рр.), Бенілюкс (з 1948 р.), Ми-

тний союз Білорусі та Російської Федерації 

Єдиний внутрішній 

(спільний) ринок 

Європейський Союз (1987–1992рр.), Карибський спільний 

ринок – КАРІКОМ (1973р.), Спільний ринок країн Південної 

Америки –МЕРКОСУР (1991р.) 

Економічний і  

валютний союз 

Європейський Союз ( з 1993р.), Союз арабського Магрибу 

(1989р.), Західноафриканський економічний і валютний союз 

(1994р.), Співдружність незалежних держав – СНД (1992р.) 

 

Інтеграційне угруповання має сприяти зростанню добробуту не тільки 

членів угруповання, але і третіх країн. Підвищення добробуту в країні від-

бувається в тому випадку, коли виробництво в цій країні – члені інтегра-

ційного угруповання заміщується дешевим імпортом іншої країни - учас-

ниці. За припущення повного використання економічних ресурсів, як до, та 

і після входження держави до інтеграційного угруповання, таке приєднан-
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ня збільшує добробут країни-члена, оскільки в дію вступає принцип порів-

няльної переваги і зумовлена ним спеціалізація у виробництві. Треті країни 

виграють, оскільки діє мультиплікативний ефект.  

У більшості зарубіжних і вітчизняних досліджень економічної інтег-

рації домінують її кількісні аспекти, в основному горизонтальних процесів 

розширення, за недооцінки важливих якісних аспектів її розвитку та опти-

мізації формування інститутів її регулювання і трансформації, з урахуван-

ням активної модернізації у світі теоретичних напрацювань та практичного 

негативного і позитивного досвіду її структурної та процесної еволюції. 

Значні якісні зміни світової економіки і характеру інтеграційного 

співробітництва свідчать про необхідність нових підходів і індикаторів ро-

звитку регіональної інтеграції у світовій економіці. Необхідність нових ак-

центів і напрямів досліджень регіональної економічної інтеграції обумов-

ленанизкою важливих причин, серед яких можна виділити наступні. По-

перше, країни, що розвиваються, все активніше звертаються до регіональ-

ної інтеграції як до інструменту економічного розвитку, однак фактична 

ефективність цього інструменту потребує більш коректної оцінки та ретро-

спективної переоцінки з урахуванням критичного аналізу світового досвіду 

розвитку інтеграційних процесів у нових умовах міжнародної конкуренції. 

По-друге, регіональна інтеграція являє собою важливу частину загальнос-

вітового економічного процесу і прогресу, і її багатоплановий вплив на 

еволюцію країн, що розвиваються, вимагає більш глибокого осмислення.  

Розвиток процесу регіональної економічної інтеграції відбувається 

поетапно. При цьому кожен з етапів розвитку процесу економічної інтег-

рації відрізняється рішенням певного кола завдань в умовах інституціона-

льних обмежень: трансакційні витрати, повнота інформації, а також особ-

ливості процесів прийняття рішень з урахуванням цих обмежень. У ре-

зультаті економічна інтеграція як загальний процес, в який втягуються 

групи країн в умовах глобалізації, піднімається на новий щабель, реалізу-

ючи свій інституційний потенціал. Таким чином, дані інституціональні об-

меження можуть бути обрані в якості критеріїв етапізаціі процесу регіона-

льної економічної інтеграції в умовах глобалізації світової економіки: 1) 

трансакційні витрати утворення та функціонування інтеграційних 

об’єднань; 2) повнота інформації про стан національних економік; 3) особ-

ливості процесів прийняття рішень з управління економічними 

об’єднаннями (формування регіональних (наднаціональних) органів уп-

равління). 

Використання міждержавної торгівлі в процесі зближення ринків кра-

їн інтеграційного об’єднання породжує новий тип торговельних відносин, 

які стають невід’ємною складовою виробничого процесу в масштабах регі-

ону, як наслідок, формується регіональна система господарювання. Це стає 

підґрунтям для посилення міжнародних позицій країн, що об’єдналися, а в 
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межах угруповань – для перерозподілу ринків, підпорядкування менш роз-

винених національних економічних структур більш розвиненим, прове-

дення єдиної протекціоністської політики щодо третіх країн, збільшення 

обсягів виробництва, швидкого розвитку спеціалізації, посилення економі-

чної взаємозалежності країн, взаємопроникнення їх господарських струк-

тур [4].  

Основним чинником, що сприяє підвищенню ефективності 

об’єднання товарних ринків, конкурентоспроможності держав-учасників є 

міжнародна конкуренція як динамічний фактор, що сприяє також раціона-

лізації та економічності використання національних ресурсів та соціально-

економічному прогресу учасників об’єднання. Отже, потрібне коректуван-

ня ролі держави та наднаціональних органів регулювання, яка повинна по-

лягати не стільки в управлінні процесом інтеграції, скільки у вирівнюванні 

і поліпшенні умов конкуренції, коригуванні протиріч економічних політик 

без порушення ринкового функціонування інтеграційного комплексу. 

Прицьому зростаєірольантимонопольногорегулюванняінтеграційнихпро-

цесів, атакожзначимістьоб’єднаноїта національноїконкурентноїполітику-

часників. Окрім цього, інтеграція концентрує найбільші потоки товарів та 

капіталів, створює потужний ринок для діяльності ТНК, впливає на усі ін-

ші національні економіки, формує економічні зв’язки з превалюванням 

наднаціональних інтересів, що сприяє вирівнюванню основних характери-

стик міжнародних ринків та створює умови для розвитку конкуренції між 

окремими регіонами і континентами. Це сприяє утворенню єдиної глоба-

льної системи. 

 

1.2.2. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки сучасних процесів регіо-

налізації 

Сучасний розвитокекономіки недозволяєкраїнам, активнозалученим у 

процесиінтеграції, залишатисяізольованимивід глобальнихпроцесів. Акти-

візація процесу глобалізації світової економіки вплинула на трансформа-

цію типів регіоналізації: крім традиційно досліджуваних типів (відкрита і 

закрита регіоналізація), на сьогодні необхідно враховувати феномен появи 

різноформатної і трансконтинентальної інтеграції (створення зон вільної 

торгівлі між країнами, що не мають спільних кордонів і розташованими на 

різних континентах) [5]. 

Дослідження проблеми виникнення інтеграційних об’єднань за істо-

рико-еволюційним принципом дозволило виявити специфічні ознаки 

об’єктивної природи та суб’єктивної зумовленості процесів регіоналізації. 

Попередні дослідження показали, що «щільність» господарських та інтег-

раційних зв’язків, а отже, і ступінь економічної, політичної, культурної, 

іншої взаємозалежності країн істотно розрізняються в різних регіонах сві-

ту.  
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Сучасна інтеграція є поєднанням об'єктивних, економічних, 

суб’єктивних і соціальних засад у господарському розвитку регіону на но-

вій інституційній основі, що дозволяє цілеспрямовано формувати і викори-

стовувати перспективні соціально-економічні можливості регіонального 

прогресу за виявленими пріоритетними напрямами. 

Суб’єктивно обумовлений регіональний економічний процес у ЄC ха-

рактеризується тим, що об’єднання країн із приблизно однаковим рівнем 

економічного розвитку зумовлене процесом взаємодії транснаціонального 

капіталу і здійснюється за підтримки та безпосередньої участі державних 

апаратів країн, що інтегруються. Серед передумов даної регіональної еко-

номічної інтеграції можна зазначити близькі рівні економічного розвитку, 

поглиблення міжнародної промислової спеціалізації, підвищення ступеня 

розвитку ринкових механізмів, транспортної та комунікаційної інфрастру-

ктури країн, що об’єднуються, взаємодоповнюваності їх торгівлі, спільнос-

ті не тільки соціально-економічних проблем, а й економічних і конкурент-

них можливостей, що відкриваються внаслідок рівноправного співробіт-

ництва. За таких умов регіональні об’єднання сприяють підвищенню еко-

номічного рівня цілого інтеграційного об’єднання, перетворюючись на 

суб’єкт глобалізації. Об’єктивний характер регіонального економічного 

розвитку Північної Америки та Азійсько-Тихоокеанських країн полягає у 

відсутності «ініціативи згори» і домінуванні «ініціативи знизу». Це вияв-

ляється на мікрорівні, де інтеграційні процеси активізуються шляхом міг-

рації капіталу, регіональної спеціалізації та кооперації компаній. Основним 

рушієм цих процесів у Північноамериканському та Азійсько-

Тихоокеанському регіонах стали не держави, а ТНК. 

Одним із найпотужніших напрямків подальшого розвитку світового 

глобального простору постає об’єднання трьох економічних інтеграційних 

угруповань, світової тріади, а саме, Європейського Союзу (ЄС), Північно-

американської зони вільної торгівлі (НАФТА) та зони Азійсько-

Тихоокеанської економічної співпраці (АТЕС). 

З 1992р., коли у Маастріхті був підписаний договір про Європейський 

Союз (ЄС), почався новий сучасний етап розвитку європейської інтеграції. 

Проведена раціоналізація економіки уже має свої наслідки. Найбільш ре-

льєфно виступають такі процеси інтеграції[6]: 

 по-перше, спостерігається така тенденція розвитку торгівлі євро-

пейських країн: зростає експорт-імпорт продукції схожих галузей, – ця об-

ставина урівнює шанси країн; 

 по-друге, відбувається інтенсивний розвиток інвестиційної діяль-

ності: 80% всього нетто-експорту іноземних інвестицій забезпечує ЄС; 

 по-третє, ТНК європейських країн пристосовують міжнародні 

операції до нових умов розміщення прямих іноземних інвестицій. 
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 Успіхи економічної інтеграції в Європі викликали інтерес у різних 

країнах і у світі в цілому (виникло більше 30 зон вільної торгівлі, митних і 

економічних союзів). Дуже інтенсивно інтеграційні процеси протікають в 

Північній Америці. Найбільш значним об’єднанням є Північноамерикан-

ська зона вільної торгівлі (НАФТА), яка включає в себе США, Канаду і 

Мексику [7]. 

Основні положення угоди про створення НАФТА такі: 

1) скасування мита на товари трьох країн під час торгівлі між со-

бою; 

2) захист північноамериканського ринку від експансії азійських і 

європейських компаній; 

3) зняття заборони на капітальні вкладення і конкуренцію амери-

канських і канадських компаній у банківській і страховій справі в Мексиці; 

4) створення тристоронніх груп для вирішення проблем, пов’язаних 

з охороною оточуючого середовища (довкілля). 

Від інтеграційних зрушень виграють усі члени угруповання[8]:  

1) споживачі – від розширення торгівля та зниження тарифів; 

2) американські промисловці – від притоку дешевої мексиканської 

робочої сили; 

3) американські економічні сектори з виробництва електроніки, 

комп’ютерної техніки, автозапчастин, будматеріалів – від зростання дохо-

дів; 

4) значно зростає зовнішня торгівля Канади: за 10 років канадський 

експорт подвоївся, причому 80–84% припадає на США; 

5) прогнозується, що Мексика підвищить темпи зростання з 1,6 до 

2,6%, скоротить період реформування економіки і перехід до економічно 

розвинутих країн з 50 до 10–15 років. 

За угодою НАФТА вимальовується стратегія і тактика економічної 

політики і такі стратегічні завдання: [8] 

1) створення повноцінного північноамериканського спільного ринку 

до 2010р. 

2)  створення самодостатнього панамериканського торговельного 

блоку від Аляски до Вогняної Землі.  

Основні тактичні напрямки діяльності НАФТА: 

 активно сприяти торгівлі та інвестиціям шляхом усунення як тра-

диційних, так і нетрадиційних торговельних бар’єрів; 

 полегшувати доступ іноземних інвесторів до внутрішнього ринку 

шляхом розширення прав усіх інвесторів за одночасного обмеження дер-

жавного регулювання; 

 узгоджувати стимулювання зростання рівня зайнятості й рефор-

мування в сфері соціальної політики з метою всебічної підтримки експор-

ту; 
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 здійснювати більш ефективне вирішення торговельних спорів за 

допомогою спеціально створених механізмів. 

Основна мета НАФТА – прискорити процес формування найбільшого 

на Північноамериканському континенті регіонального господарського 

комплексу. 

Набирають сили інтеграційні процеси у Східній Азії і Тихоокеансько-

му регіоні.  Найбільш успішно розвивається Асоціація країн Південно-

Східної Азії (АСЕАН)(рис.1.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2.1. Утворення Асоціації  країн Південно-Східної Азії 

 

Для АСЕАН характерні[8]:  

 давні історичні традиції підтримки торговельних зв’язків; 

 відрегульовані форми співробітництва. 

Звертають на себе увагу стратегічні завдання, висунуті у 1995р. уго-

дою про утворення цієї зони вільної торгівлі: 

1) до 2000р. знизити тарифи країн-учасниць в середньому до 5% із 

38 тис. найменувань товарів; 

2) у 2003р. створити повноцінну зону вільної торгівлі.  

Але повною мірою ці завдання реалізувати не вдалося. Причиною 

цього є недоліки АСЕАН: 

 невисокий ступінь зрілості інтеграційних процесів; 

 неглибокі інституціональні перетворення: так, зону вільної торгі-

влі АСЕАН можна віднести лише до першого етапу економічної інтеграції 

(зона зі скасуванням тарифів).  

Водночас у Азійсько-Тихоокеанському регіоні швидко розвиваються 

субрегіональні ринки товарів і капіталів. Слід відзначити окремі полюси 

зростання [9]. 
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90-х рр. ХХ ст.  

А 

С 

Е 

А 

Н 
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Перший полюс – Південно-китайська економічна зона (КНР, Гонконг, 

Тайвань). 

Другий полюс – «золотий трикутник зростання» (Індонезія, Малайзія, 

Сінгапур). 

Третій полюс – економічна зона країн басейну Японського моря (Ко-

рея, Тайвань). 

Четвертий полюс – Індокитайська економічна зона.  

Незважаючи на складність економічного процесу, в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні набирає сили і втілюється в життя ідея форму-

вання Організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітницт-

ва (АТЕС)[8]. 

За планами АТЕС, до 2020р. передбачається створити найбільшу у 

світі зону вільної торгівлі.  В цю інтеграційну групу попередньо входить 

18 країн. Це, передусім, країни АСЕАН, а також Південна Корея, Тайвань 

та низка країн Північної і Південної Америки.  

Слід зазначити, що розширення експорту країн, що розвиваються, 

призвело до поступового зменшення у світовому експорті питомої ваги ін-

теграційних об’єднань, до складу яких входять розвинені країни. За остан-

ні тридцять років питома вага країн  ЄС  у загальносвітовому експорті ско-

ротилась з 41,5% до 33,1%, НАФТА, відповідно, з 15,3% до 12,5%. Незва-

жаючи на це, на  їхню долю все ж таки припадає майже половина світового 

експорту (46,5%). В той же час у 6,7 разів зросла питома вага експорту 

APTA в загальносвітовому експорті (перш за все через  стрімкий розвиток 

експорту Китаю), у 1,9 рази зріз за цей період експорт ASEAN. 

Значна частина зовнішньоторговельного обігу країн, які залучені до 

процесів інтеграційної взаємодії, припадає саме на внутрішньорегіональну 

торгівлю. Найвищі обсяги внутрішньорегіональної торгівлі припадає на 

інтеграційні об’єднання, які визначають основні регіони тріади світової 

економіки. В Європейському Союзі частка внутрішнього експорту між 

країнами-членами становить 67,2%, а  взагалі на взаємну торгівлю між єв-

ропейськими країнами припадає 71% торгівлі. Для НАФТА експорт това-

рів між країнами - учасницями становить 48,7% від загального обсягу екс-

порту країн, що входять до цього інтеграційного угрупування. В інтегра-

ційних об’єднаннях, до яких входять країни з меншим рівнем економічно-

го розвитку, показник внутрішньорегіональної торгівлі безпосередньо все-

редині об’єднання є меншим: для країн АSЕАН зазначений показник ста-

новить 24,3%, АРТА – 12,1 % [10].  

Безумовно, регіональні інтеграційні процеси в міжнародній економіці 

мають низку позитивних наслідків [11]. 

По-перше, створюється можливість вирішити проблеми торговельної 

політики. Інтеграційні об’єднання дають змогу створити більш стабільне і 
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передбачуване середовище для взаємної торгівлі та взаємодії у рамках та-

ких інституцій, як Світова організація торгівлі.  

По-друге, з’являються передумови використання переваг економії ма-

сштабу. Це досягається завдяки розширенню ринку, зменшенню трансак-

ційних витрат тощо.  

По-третє, виникає обмін досвідом структурної перебудови економіки 

в трансформаційні періоди. Більш розвинені країни залучають сусідні кра-

їни до здійснення глибоких економічних реформ. 

По-четверте, стає можливою підтримка молодих галузей виробництва, 

оскільки інтеграційні об’єднання є водночас і широким регіональним рин-

ком, на якому можуть знайти попит товари цих галузей.  

Проаналізувавши розвиток тріади, ми дійшли висновку, що утворення 

глобального економічного простору не можливе без континентальної інте-

грації, яка стане підґрунтям для створення універсальної супердержави. 

Територіальною основою такого союзу є трансконтинентальний простір, 

який об’єднає країни та регіони з інтенсивною інтеграцією, зокрема аме-

риканський, європейський та тихоокеанський. 

Слід враховувати і зростання ролі та можливостей інституціонального 

фактора в модернізації інтеграційних механізмів з урахуванням можливос-

ті позитивних і негативних альтернатив розвитку регіональної інтеграції у 

результаті «митного роззброєння» держав-учасниць. На нашу думку, в 

умовах глобалізації та трансформації економік країн, що інтегруються до 

тіснішої і відкритої співпраці, вироблення найбільш ефективного механіз-

му економічної взаємодії стає пріоритетним напрямком розвитку регіона-

льної економічної інтеграції країн, що дозволить підвищити продуктив-

ність взаємопроникнення і взаємодію національних господарств, а розви-

ток національних економік зробити більш стійким. У результаті дослі-

дження ми дійшли висновку про те, що формування і розвиток оптималь-

них інтеграційних механізмів може підвищити ефективність національних 

господарств і благополуччя учасників шляхом розширення споживчого 

вибору і конкуренції між товаровиробниками. Усунення бар’єрів торгівлі 

може сприяти укрупненню ринків, відкриттю доступу більш ефективних 

виробників до держав-учасників. Дослідження підтвердили високу ефек-

тивність розширення торгівлі між учасниками і третіми країнами, що 

сприяє її лібералізації в регіональному аспекті. Велике значення має і об-

ґрунтований вибір партнерів з урахуванням порівняльних переваг учасни-

ків. 

Дані фактори можуть сформувати інституціональні передумови ство-

рення єдиної регіональної валюти і дієздатного платіжно-розрахункового 

механізму, що дозволить забезпечити економічні і політичні інтереси, під-

вищити економічну безпеку країн. Розвиток валютних і платіжно-

розрахункових взаємовідносин дозволяє створити умови для успішного 



36 

 

розвитку регіональних інтеграційних об’єднань, розширення і зміцнення їх 

ролі в системі світогосподарських зв’язків, що все більше глобалізуються і 

одночасно регіоналізуються. 

Дослідження впливу регіональної економічної інтеграції на світову 

економічну динаміку доводить, що розвиток інтеграційної взаємодії між 

країнами сприяє створенню особливого економічного простору,  в межах 

якого застосовується особливий режим господарювання, поступово реалі-

зується спільна координація економічної політики за різними напрямами, 

що створює додаткові стимули розвитку саме внутрішньорегіональних 

зв’язків порівняно з позарегіональними. В  результаті внутрішньорегіона-

льна співпраця в рамках інтеграційного об’єднання розвивається більш  

прискореними темпами, а само інтеграційне об’єднання  закріплює свій 

статус відносно відособленої частини світової економіки.  Розвиток регіо-

нальної економічної інтеграції набув значної активізації в сучасних умо-

вах, що,  у свою чергу, стало одним із факторів, які визначають характер 

торговельно-економічної співпраці у світі. Зростання обсягів зовнішньото-

рговельного обігу спостерігається серед всіх регіональних торговельних 

об’єднань, що є свідченням  тенденції посилення регіоналізації у світовому 

господарстві. У цілому ж інтеграційні об’єднання створюють стабільну 

основу для розширення торгівлі та розвитку інших форм інтеграційної вза-

ємодії [10; 12]. 

Таким чином, у роботі обґрунтовано, що процес регіональної еконо-

мічної інтеграції є однією з найважливіших інституційних складових про-

цесу трансформації світової економіки. В результаті розвитку інтеграцій-

них процесів ліквідуються адміністративні та економічні бар’єри, здійсню-

ється міжкраїнова і трансінституціональна дифузія фінансових та інфор-

маційних технологій. 

Проведений нами аналіз готовності країн до регіональної економічної 

інтеграції дозволив дійти висновку про необхідність формування ефектив-

ного механізму і вироблення вектору розвитку інтеграційних процесів, 

спрямованого на формування інтегрованої регіональної економічної і ва-

лютно-фінансової системи, в умовах глобалізації світової економіки. 

Економічна регіоналізація в умовах глобалізації стає важливим фак-

тором для подальшого розвитку країн, причому у трансформаційній еко-

номіці України нагальним стає питання виконання послідовних заходів 

щодо приєднання до європейського інтеграційного об’єднання, що є осно-

вною стратегією зовнішньоекономічної діяльності країни та умовою реалі-

зації її конкурентних переваг і пріоритетів шляхом встановлення балансу 

між цілями та показниками економічного і соціального розвитку. Це, зок-

рема, призведе до того, що процес інтеграції у глобальний економічний 

простір буде виваженим та націленим на взаємопогоджене удосконалення 

економічного розвитку держав.  
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1.3. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ VS РЕГІОНАЛІЗМ:  

ДИХОТОМІЯ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ______■ 

 

 

 

 

 

 
Серед тенденцій сучасного світового розвитку виділяються процес 

глобалізації, з одного боку, і посилена активність регіональної інтеграції  

з іншого. Обидва ці феномени, що мають тривалу історію розвитку, на по-

чатку ХХI ст. наповнилися новим змістом, що і дозволяє виділити в їх спі-

віснуванні новий, сучасний етап  діалектичну взаємодію різноспрямова-

них процесів. 

 

1.3.1. Глобалізація та регіоналізація як тенденції світовогоеконо-

мічного розвитку 

Останніми роками особливе місце серед основних тенденцій розвитку 

сучасного світового господарства посідають глобалізація і регіоналізація. 

Сучасна світова економіка набуває характерних яскравих ознак єдиної 

глобальної системи, але при цьому все більша кількість держав 

об’єднуються у різноманітні блоки і союзи. І найчастіше головним крите-

рієм при цьому виступає регіональна ознака. Тобто, на перший погляд, ці 

два явища є протилежними одне одному, але чи так це насправді?  

Дослідженню обох явищ (і регіоналізації, і глобалізації) присвячено 

значну кількість наукових робіт і вітчизняних, і іноземних вчених, проте 

єдиного визначення немає до цього часу. Так, один із розробників терміну 

«глобалізація», відомий американський вчений Т. Левітт писав, що глоба-

лізація є винятково ринковим феноменом [1, р. 95103]. Під глобалізацією 

він розумів об’єднання, інтеграцію ринків окремих продуктів, які виготов-

ляються найбільшими світовими ТНК. 

Інший американський дослідник М. Інтрілігейтор під глобалізацією 

розуміє «величезне збільшення масштабів світової торгівлі та інших про-

цесів міжнародного обміну в умовах все більш відкритої, інтегрованої сві-

тової економіки, яка не визнає кордонів. При цьому йдеться не лише про 

традиційну зовнішню торгівлю товарами і послугами, а й про валютні по-

токи, рух капіталу, обмін технологіями, переміщення людей, а також між-

народний рух інформації» [2]. 

Глобалізація передбачає зростання ролі зовнішніх факторів (економі-

чних, соціальних і культурних) у відтворенні всіх країн-учасниць світових 

процесів, формуванні єдиного світового ринку без національних бар’єрів 
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[3, с. 69]. Тобто в умовах глобалізації жодна країна чи група країн не може 

відмежуватись від інших. 

Існують також визначення глобалізації, розробники яких намагаються 

систематизувати, узагальнити і розробити прогнози подальшого розвитку 

глобалізаційних процесів. До них належить Я. Шолте, який явище глобалі-

зації розглядає з таких позицій:  

 глобалізація як інтернаціоналізація – зростають обсяги міжнаро-

дного обміну і взаємозалежність між країнами. Завдяки цьому «закриті» 

національні економічні системи поступово входять до глобальної;  

  глобалізація як лібералізація – послаблюються чи зовсім віскасо-

вуються державні обмеження на міжнародну торгівлю, що сприяє перехо-

ду до цілісної світової економіки без кордонів; 

  глобалізація як універсалізація – процес поширення різних 

об’єктів, благ і досвіду людей по всьому світу, а термін «глобальний» 

означає «в усьому світі»; 

  глобалізація як вестернізація – «американізація» усіх сфер життя 

людини. Глобалізація розглядається як особливий тип універсалізації, за 

якого соціальні структури сучасності (капіталізм, індустріалізм, раціона-

лізм, урбанізм та ін.) поширюються у всьому світі, знищуючи існуючі міс-

цеві культури і процес локального самовизначення; 

  глобалізація як детериторізація – глобалізація спричиняє «реко-

нфігурацію» географії таким чином, що суспільний простір більше не ві-

дображається у поняттях традиційних територіальних характеристик. Кор-

дони зникають, а світ, знову-таки, перетворюється у єдину систему [4, c. 

1517]. 

Таким чином, під глобалізацією світового господарства розуміють 

процес посилення взаємозв’язку національних економік країн світу, що 

проявляється у створенні єдиного світового ринку товарів і послуг, фінан-

сів, знань і технологій; у переході відтворюючого процесу через націона-

льні кордони держави; а також у впровадженні і використанні нових єди-

них ліберальних цінностей. А основними ознаками глобалізації є: 

 поглиблення міжнародного поділу праці; 

 зростання взаємозалежності національних економік; 

 посилення ступеня відкритості національних ринків. 

Іншою характерною особливістю, значущим чинником розвитку су-

часного світового господарства є регіоналізація, що являє собою процес 

взаємодії, зближення національних економік у певних регіональних ме-

жах.Як відомо, протягом всього розвитку людської цивілізації суспільства 

об’єднувалися в окремі угруповання, блоки, союзи, організації та т.п. Го-

ловним критерієм і першопричиною виступав територіальний фактор, і, 

відповідно, природний географічний поділ праці. Але концепція регіона-

льної інтеграції значно ширша за виключно територіальну ознаку. Вона 
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передбачає історичну, економічну, соціальну, культурну і часто політичну 

подібність країн чи територій.  

З економічної точки зору, під регіоналізацією розуміється процес 

створення функціонування і розвитку регіональних інтеграційних 

об’єднань. У свою чергу, регіональна економічна інтеграція передбачає 

спільну діяльність кількох держав, що призводить до об’єднання їх еконо-

мік у цілісний регіональний господарський комплекс.Внаслідок інтеграції 

країни-учасниці відповідних угод отримують певні наслідки, серед яких 

найважливішими є: 

 спрощений чи вільний рух товарів, послуг, капіталів, людських 

ресурсів між країнами; 

 поглиблення спеціалізації і кооперації; 

 формування єдиного технологічного виробничого процесу в рам-

ках регіону; 

 узгодження економічної політики; 

 поглиблення технологічного й інноваційного співробітництва; 

 проведення спільних наукових розробок; 

 зближення національних законодавств та ін. 

Інтеграційний процес, який розвивався спочатку в окремих регіонах 

світу, останніми роками охопив майже всі континенти і призвів до утво-

рення значної кількості різноманітних союзів. Більш глибоке дослідження 

даного процесу дозволяє зробити висновок, що найвищого ступеня еконо-

мічної взаємозалежності досягли економічні об’єднання розвинених країн, 

створені, знову-таки, за регіональною ознакою. 

Регіоналізаціюрозуміють іяквідповідьнасилиглобалізації (зрусе біль-

ше усвідомлення регіональнихінтересівпередлицем глобальнихвпливів), і 

якпроміжнузупинкунашляху до повноїглобаліза-

ції(створеннярегіональнихблоківякпершийкрок установленні загальноїпо-

літико-економічноїсистеми).В цьому сенсірегіоналізація – лишееволюцій-

наланкавпроцесі розвиткузагальноїглобальноїекономічної систе-

ми.«Глобалізація органічнопов’язана зпроцесамирегіоналізації. Ство-

реннярегіональнихорганізацій, кількістьяких постійнозростає,  це ісвого-

родуступеніглобалізації. Водночасце спосіб досягненняефектувідмасшта-

бу, оскількиокремимкраїнамподібні організаціїможутьзабезпечитидеякий 

захиствіднегативнихнаслідківглобалізації» 5, с. 279280.. 

Існують іпогляди, сутьяких полягаєв тому, що розширеннярегіональ-

ногоспівробітництва доновогомасштабузначною міроюсталовідповіддю-

напроцесиглобалізації. Багато країнрозглядаютьінтеграційнісоюзияк спо-

сібуникнення негативнихпроцесів, пов’язанихз глобалізацією,і якнайбіль-

шефективнийшлях підвищенняконкурентоспроможностіяк окремих країн, 

такі всьогорегіонувцілому.Передбачається, що налагодженнярегіональ-

нихекономічнихзв’язківстворюєбільшплідніумови іперспективидлярозвит-
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кувполітичній, економічній, культурній та іншихсферах, атакож 

з’являєтьсябільше можливостейдляборотьби звикликамиглобалізації 6, с. 

105112. 

Дійсно, глобалізаціяірегіоналізаціяневід’ємні однавід од-

ної.Однакрегіоналізація не простопроцес, що йде поряд абопаралельно. 

Співвідношення цихявищсвітовоїекономіки, нанашпогляд, можнавизначи-

ти якспряження, яксуперечливу взаємодію, якаобумовленанелінійніс-

тюцихпроцесів. Одночасний розвитоктенденційглобалізації тарегіоналіза-

ціїможнаінтерпретуватиякдіалектичну взаємодіюрізноспрямованихпроце-

сів. Якщоглобалізаціяспрямована на формування єдностісвітовоїекономі-

ки, лібералізаціюміжнародногообміну, створюючиміжнародніекономіч-

ніорганізації, якіохоплюютькраїни світубезурахування їхньоїтериторіаль-

ної прихильності, торегіоналізація процес фрагментації світового госпо-

дарства, який обмежуєвільнуторгівлюформатомсвоїхугруповань, створює-

протекціоністськібар’єридлятретіхкраїн, що опинилисязамежамирегіона-

льних угоді союзів, формуєінституціональніальтернативизагальносвітови-

мекономічнимструктурам 

7.Вцьомувбачаєтьсясуперечливістьпроцесівглобалізації тарегіоналізації.  

Одночаснозміцненняпозиційрегіональнихугруповань, розширення їх-

кількісногоскладупосилюютьїхекономічний і політичний вплив, щоозна-

чаєагрегуванняфакторівглобального рин-

ку.Укрупненнядозволяєспроститиузгодження інтересів усвітовомумасшта-

бі, що, безсумнівно, сприяє розвиткутапоглибленнюглобалізаційнихпроце-

сів.  

Усвоючергу, глобалізаціяреалізуєсвоїпотенціїчерезрегіоналізацію, 

тобточерездецентралізаціюсвітовогопросторуй подальше підвищенняжит-

тєздатностірегіональних(економічних, політичних) утворень, що є складо-

вимицього простору. Так, взаємозумовленістьцихпроцесів можна розгля-

дативаспектівиділеннярегулюючихметодівмакро- тамікроекономіки. Ще з 

серединиХХст. частинуправ у галузі монетарноїта торговельноїполітики-

державидобровільнопередалинаддержавниморганізаціям, щостворює умо-

видляздійсненняєдиного економічногопросторувмежахспівтовариства 

держав. Ступіньпов’язаностіекономікприцьому можебутирізноювід митно-

їзони, митногосоюзудоформування економічного, валютного, політичного 

союзу. Поглибленняступеняінтернаціоналізаціїекономікведедо нового які-

сного стануглобалізаціїсвітовоїекономічної системи, коли унаціональ-

нихдержавяк основних засобіввпливунаекономікузалишаютьсяфіскаль-

наполітикаімікрополітика, тобтотрадиційнийнабір засобіврегіональногорі-

вня владифедеративнихдержав. 

Такимчином, глобалізаціютарегіоналізаціюможнапозначитиякдихо-

томіюсвітовогоекономічного процесу.Прицьомурегіональні утворення, з 

одного боку, були, є й будутьвтіленнямглобалізації, їїактивними-
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суб’єктами. З іншогобоку, вони претендуютьнарольопонентівміжнарод-

нихекономічнихорганізаційі на формуванняособливихполюсівглобалізації. 

НаприкінціХХ початкуХХIст. посилиласятенденціядо створенняяк-

новихформ, такі до зростаннякількостіінтеграційнихугрупувань, щоприве-

лодо появитерміна«новий» чи «відкритий регіоналізм». Головниматрибу-

томновогорегіоналізмуєрозширенийформаті відкритістьдляіншихкраїн. 

Новийрегіоналізмконцентруєй об’єднуєполітичну й економічну могут-

ністькраїн, якіхочутьпіднятисвоюконкурентоспроможністьуглобальній 

економіці.Новірегіональніугрупованнявідрізняютьсявідпопередніх. Вони 

включаютьбільше країн, у них більш широкіможливостіінтеграціїдержав, 

що знаходятьсянарізнихрівняхекономічногорозвитку. 

Теоретичноновийрегіоналізмповиненгарантуватикраїнамізбільшнизь-

кимрівнемрозвиткувигіднуінтеграціюз головнимицентрамисвітової еконо-

міки.На думкуГ.Мосея, «раціональна модельрегіональногоспівробітницт-

вавідкриваєможливістьекономічноїінтеграціїкраїніз великоюдиференціаці-

єюекономік, з різними традиціями ймоделями розвитку. Динамічне зрос-

танняторгівлі, атакож припливіноземнихінвестиційвінфраструктуру, освіту 

йнаукуведе до встановленнябільштіснихзв’язківміжпідприємствами. ... 

Саметакамодельінтеграції єнайбільшефективною зточкизоруреального-

пристосування до умовглобалізації»8, с.28. 

Лібералізація торгівлі в межах окремого регіонального союзу збіль-

шує національні ринки збуту та дозволяє її суб’єктам використовувати 

ефект економії на масштабах, тим самим підвищуючи цінову конкуренто-

спроможність їх продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому рин-

ках. У той же час лібералізація торгівлі в межах окремого регіону сприяє 

загостренню конкуренції між окремими виробниками і тим самим сприяє 

розвитку технологій та інновацій. А це, у свою чергу, підвищує конкурен-

тоспроможність окремих підприємств на світовому ринку. Таким чином, 

багато в чому стираються межі між внутрішньою та зовнішньою сферами 

економічного розвитку, перетворюючи зовнішні чинники на внутрішні. 

В останні роки процеси нової економічної регіоналізації не тільки ак-

тивізувалися, але й дещо змінили свій характер. Раніше вони були засобом 

подолання економічної нерівності між сусідніми країнами, їхня функція 

полягала у встановленні взаємовигідного зв’язку між найближчими краї-

нами з майже однаковим рівнем економічного розвитку. Зараз регіональні 

угруповання все частіше починають виконувати координуючі функції та 

об’єднаними зусиллями своїх учасників відстоювати, перш за все, колек-

тивні інтереси даного угруповання в його конкуренції з іншими, не опіку-

ючись проблемами подолання економічної відсталості окремих країн, що 

входять до нього. Тому дисбаланс у рівнях економічного, а часто і соціа-

льного розвитку національних економік, що є членами одного регіонально-

го угруповання, не скорочується.  
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1.3.2. Відкритий регіоналізм: моделі реалізації 

Аналізуючи дані за останні десятиліття, можна констатувати, що роз-

виток світового господарства значною мірою визначається (і визначати-

меться надалі) характером взаємодії трьох регіональних торгово-

економічних «суперблоків» – західноєвропейського, північноамерикансь-

кого та азійсько-тихоокеанського, які очолюються, відповідно, високороз-

виненими постіндустріальними державами. Кожен із них має свою специ-

фіку. 

Європейська регіоналізація має найдовшу історію серед інших світо-

вих регіональних угруповань, і сьогодні Європейський Союз є найрозви-

ненішим інтеграційним об’єднанням у світі, включаючи 27 розвинених 

країн та країн із перехідною економікою. Це своєрідна еталонна модель 

міжнародної економічної інтеграції, країни-учасниці якої свідомо відмови-

лись від частини національного суверенітету на користь наднаціонального 

регулювання. Це своєрідний регіон в регіоні Західної Європи. 

Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА – NAFTA, 

North American Free Trade Agreement) стала першою регіональною угодою, 

до якої увійшли розвинені країни та країна, що розвивається: США, Кана-

да і Мексика. 

Країни Східної та Південно-Східної Азії також об’єднуються в регіо-

нальні блоки. Найбільшим і найпотужнішим з них є зона Азійсько-

Тихоокеанської економічної співпраці, АТЕС (Asia-Pacific Economic 

Cooperation), до якої входять 21 країна різного рівня розвитку. Це регіона-

льне об’єднання є основним конкурентом ЄС за всіма головними показни-

ками розвитку та місцем у світовій економіці. Але оскільки АТЕС є міжре-

гіональною групою, до складу якої входять країни, що є членами інших 

регіональних блоків, розглянемо для співставлення іншу регіональну групу 

Азійсько-Тихоокеанського регіону – Асоціацію держав Південно-Східної 

Азії, АСЕАН (Association of South East Nations), до складую якої входять 

10 країн, що розвиваються: Бруней, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, 

Малайзія, М’янма, Сінгапур,Таїланд та Філіппіни.  

АСЕАН є геополітичною й економічною організацією, яка за площею 

та кількістю населення випереджає ЄС і НАФТА (табл. 1.3.1)[9]. 

Звичайно, за обсягами ВВП країни АСЕАН значно поступаються кра-

їнам ЄС та НАФТА, проте за темпами зростання  значно їх випереджають 

(табл. 1.3.2) [9]. 

Обсяги зовнішньорегіональної торгівлі ЄС традиційно перевищує об-

сяги зовнішньорегіональної торгівлі НАФТА та АСЕАН: на країни ЄС 

припадає близько 30% світового товарообороту (на країни НАФТА – бли-

зько 15%, на країни АСЕАН – близько 7%), хоча за межі Західної Європи 

вивозиться лише третина товарів, що експортуються, а решта реалізується 

на внутрішньому ринку (табл. 1.3.3) [9]. 
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Таблиця 1.3.1 

Розподіл населення світу за групами країн, млн осіб 

Групи країн 1980 1990 2000 2010 2012 

Усього 4449,0 5320,8 6127,7 6916,2 7126,1 

Розвинені країни 857,9 909,24 971,6 1028,9 1043,2 

Країни, що розвиваються 3301,7 4095,8 4850,6 5582,7 5813,3 

Країни з перехідною  

економікою 
289,5 315,8 305,4 304,6 305,5 

ЄС (27) 451,3 464,5 485,1 503,6 507,4 

НАФТА 328,3 371,8 423,1 468,1 481,3 

Країни АСЕАН 443,7 356,6 524,4 596,0 617,6 

 

Таблиця 1.3.2 

Валовий внутрішній продукт та темпи його зростання  

за групами країн 
Групи країн 1980 1990 2000 2010 2012 

 млрд 

дол. 
% 

млрд 

дол. 
% 

млрд 

дол. 
% 

млрд 

дол. 
% 

млрд 

дол. 
% 

Усього 12043 1,8 22604 3,0 32858 4,3 64401 4,1 72683 2,3 

Розвинені     

країни 
8421 1,1 17793 2,6 25358 3,7 41106 2,6 43873 1,3 

Країни, що 

розвиваються 
2610 4,7 3948 3,9 7104 5,6 21139 7,8 25999 4,6 

Країни з 

перехідною 

економікою 

1012 4,5 863 6,1 396 8,8 2156 4,5 2811 3,0 

ЄС (27) 3779 1,3 7283 2,4 8498 3,9 16288 2,1 16604 -0,4 

НАФТА 3411 0,5 6932 1,9 11782 4,3 17724 2,7 19353 2,7 

Країни  

АСЕАН 
203 6,3 367 8,3 614 6,1 1914 7,9 2351 5,4 

 

Таблиця 1.3.3 

Частка внутрішньорегіонального експорту від загального обсягу експорту 

основних торгових блоків, % 

Блок 1995 2000 2005 2010 2012 

НАФТА 46,0 55,7 55,7 48,7 48,5 

ЄС 65,9 67,5 67,6 64,8 61,8 

АСЕАН 24,9 23,0 25,3 25,0 26,0 

 

Незважаючи на те, що всі країни АСЕАН є країнами, що розвивають-

ся, за даними ЮНКТАД, у 2012 р. за рівнем доходу на душу населення 

їхможна сгрупувати за трьома групами: 
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 країни з низьким рівнем доходу (ВВП на душу населення менше 

1000 дол. США) – Камбоджа (944 дол.); 

 країни з середнім рівнем доходу (ВВП на душу населення від 

1000 до 4500 дол. США) – В’єтнам (1716 дол.), Індонезія (3556 дол.), Лаос 

(1369 дол.), М’янма (1125 дол.), Філіппіни (2587 дол.); 

 країни з високим доходом на душу населення (більше 4500 дол. 

США) – Бруней (41060 дол.), Малайзія (10421 дол.), Сінгапур (57141 дол.) 

і Таїланд (5775 дол.) [9]. 

Як бачимо, в даному випадку об’єдналися країни з дуже великою ди-

ференціацією рівнів економічного розвитку, а, відповідно, і доходів. 

З метою встановлення ступеня відмінності соціально-економічного 

рівня розвитку країн-учасниць ЄС, НАФТА та АСЕАН нами розраховано 

індекс відмінності за формулою [10, с. 18]: 

І=  
n

YX
1

''

2

1
, 

де І – індекс; Х′ – частка у відсотках за фактором Х; Y′  частка у відсотках за 

фактором Y; X – індекс людського розвитку; Y – ВВП на душу населення. 

Індекс відмінності знаходиться в межах від 0 до 100 (0 ≤ I ≤ 100). Чим 

ближче даний індекс до 0, тим більша схожість між явищами, що досліджу-

ються, а, навпаки, чим ближче індекс до 100, тим більша різниця між ними. 

Показники для розрахунку індексу відмінності соціально-

економічного розвитку країн ЄС наведено в табл. 1.3.4. 

За даними таблиці розрахуємо індекс відмінності соціально-

економічного розвитку країн ЄС: 

І = 
2

1
 × 26,04 = 13,02. 

Згідно з проведеним розрахунком індекс відмінності соціально-

економічного розвитку країн ЄС за даними 2013 р. дорівнював 13 одини-

цям, що вказує на незначну різницю рівнів соціально-економічного розви-

тку країн ЄС.  

Аналогічний розрахунок було проведено для країн-учасниць НАФТА 

та АСЕАН, показники для яких наведено в табл. 1.3.5 і 1.3.6. 

За даними табл. 1.3.5 розрахуємо індекс відмінності соціально-

економічного розвитку країн НАФТА: 

І = 
2

1
 × 29,78 = 14,9. 

Згідно з проведеним розрахунком індекс відмінності соціально-

економічного розвитку країн НАФТА дорівнював приблизно 15 одиницям, 

що також свідчить про невелику різницю між рівнями соціально-

економічного розвитку цих країн. Зрозуміло, в даній групі вирізняється 
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Мексика, яка значно поступається США й Канаді за усіма показниками со-

ціально-економічного розвитку. 

Таблиця 1.3.4 

Показники для розрахунку індексу відмінності соціально-економічного  

розвитку країн ЄС, 2013 [11] 

Країна 

Індекс  

людського  

розвитку 

ВВП 

на душу  

населення, 

дол.  

Х’ Y’ X’Y

’ 

Австрія 0,88 42930 3,68 4,87 1,19 

Бельгія 0,88 39471 3,68 4,48 0,80 

Болгарія 0,77 15402 3,22 1,75 1,47 

Греція 0,85 24658 3,55 2,8 0,76 

Данія 0,9 42880 3,76 4,86 1,10 

Естонія 0,84 23387 3,51 2,65 0,86 

Ірландія 0,89 53414 3,72 6,06 2,34 

Іспанія 0,87 30561 3,64 3,47 0,17 

Італія 0,87 32669 3,64 3,71 0,07 

Кіпр 0,84 26771 3,51 3,04 0,48 

Латвія 0,81 22186 3,39 2,52 0,87 

Литва 0,83 23740 3,47 2,69 0,78 

Люксембург 0,88 58695 3,68 6,66 2,98 

Мальта 0,83 27022 3,47 3,07 0,41 

Нідерланди 0,91 42397 3,81 4,81 1,00 

Німеччина 0,91 43049 3,81 4,88 1,08 

Польща 0,83 21487 3,47 2,44 1,03 

Португалія 0,82 24130 3,43 2,74 0,69 

Румунія 0,78 17433 3,26 1,98 1,28 

Словаччина 0,83 25336 3,47 2,87 0,60 

Словенія 0,87 26809 3,64 3,04 0,60 

Сполучене  

Королівство 
0,89 35002 3,72 3,97 0,25 

Угорщина 0,81 21239 3,39 2,41 0,98 

Фінляндія 0,88 37366 3,68 4,24 0,56 

Франція 0,88 36629 3,68 4,16 0,48 

Хорватія 0,81 19025 3,39 2,16 1,23 

Чехія 0,86 24535 3,60 2,78 0,81 

Швеція 0,89 43201 3,72 4,9 1,18 

Усього 23,91 881424 100,0 100,0 26,04 
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Таблиця 1.3.5 

Показники для розрахунку індексу відмінності соціально-економічного  

розвитку країн НАФТА, 2013[11] 

Країна 
Індекс людського 

розвитку 

ВВПна душу насе-

лення, дол.  
Х’ Y’ X’Y

’ 

Мексика 0,75 15854 29,30 14,41 14,89 

Канада 0,90 41887 35,16 38,06 2,91 

США 0,91 52308 35,55 47,53 11,98 

Усього 2,56 110049 100,0 100,0 29,78 

 

Таблиця 1.3.6 

Показники для розрахунку індексу відмінності соціально-економічного  

розвитку країн АСЕАН, 2013[11] 

Країна 
Індекс людського 

розвитку 

ВВПна душу  

населення, дол.  
Х’ Y’ X’Y’ 

Бруней 0,85 70883 12,34 33,78 21,44 

Камбоджа 0,58 2805 8,42 1,34 7,08 

Індонезія 0,68 8970 9,87 4,27 5,59 

Лаос 0,57 4351 8,27 2,07 6,20 

Малайзія 0,77 21824 11,18 10,40 0,78 

М’янма 0,52 3998 7,55 1,91 5,64 

Філіппіни 0,66 6381 9,58 3,04 6,54 

Сінгапур 0,90 72371 13,06 34,49 21,43 

Таїланд 0,72 13364 10,45 6,37 4,08 

В’єтнам 0,64 4892 9,29 2,33 6,96 

Усього 6,89 209839 100,0 100,0 85,74 

 

За даними табл. 1.3.6 розрахуємо індекс відмінності соціально-

економічного розвитку країн АСЕАН: 

І = 
2

1
 × 85,74 = 42,87. 

Згідно з проведеним розрахунком індекс ступеня відмінності соціаль-

но-економічного розвитку країн АСЕАН виявився рівним приблизно 43 

одиницям, що вказує на досить велику різницю рівнів соціально-

економічного розвитку країн АСЕАН. Зокрема, значно відрізняються за 

рівнем добробуту населення Сінгапур та Бруней, які належать до країн з 

високим рівнем доходу на душу населення. Щодо решти країн даного регі-

онального об’єднання, вони знаходяться на приблизно однаковому рівні 

соціально-економічного розвитку.  

Таким чином, за більш ніж 40 років свого існування (угруповання бу-

ло створене у 1967 р.) дисбаланс у соціально-економічному розвитку кра-
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їн-учасниць АСЕАН не було значно скорочено. Але, незважаючи на це, 

протягом останніх десятиліть угруповання в цілому демонструє досить ви-

сокі темпи зростання як ВВП, так і  обсягів зовнішньої торгівлі (табл. 

1.3.7) [9]. 

Таблиця 1.3.7 

Показники зовнішньої торгівлі країн АСЕАН  

та темпи їх зростання  

 

1980 1990 2000 2010 2012 

млрд 

дол. 
% 

млрд 

дол. 
% 

млрд 

дол. 
% 

млрд 

дол. 
% 

млрд 

дол. 
% 

Експорт 72 11,2 144 11,1 430 11,1 1050 29,0 1253 1,3 

Імпорт  66 11,0 162 8,2 381 11,5 953 31,1 1220 5,8 

 

В першу чергу, на наш погляд, це пояснюється тим, що країни-

учасниці, незважаючи на свій рівень розвитку, поглиблюють інтеграцію і 

лібералізацію торгівлі в регіоні на базі Угоди про створення зони вільної 

торгівлі АСЕАН (АФТА), Рамкової угоди про зону інвестицій в АСЕАН 

(АІА) і Базової угоди про схему промислової співпраці (АІКО). 

В межах зони вільної торгівлі країн  АСЕАН відносно 99% продукції, 

що виробляється в цих країнах, застосовується загальний «ефективний 

пільговий тариф» (CEPT) у розмірі 05%. Крім того, ще у 2003 р. 6 основ-

них найбільш розвинених країн АСЕАН (Бруней-Даруссалам, Індонезія, 

Малайзія, Філіппіни, Сінгапур і Таїланд) зобов’язались зовсім ліквідувати 

імпортні мита. Загалом же середній тариф у внутрішньорегіональній торгі-

влі країн АСЕАН знизився майже з 13% (1993 р.) до 1,5% (2013р.). Країни 

АСЕАН поступово ліквідують і нетарифні обмеження, для чого розробле-

но відповідну програму, яка передбачає перевірку й перехресні повідом-

лення, оновлення робочих визначень нетарифних методів, встановлення 

спільної бази даних з переліком усіх нетарифних методів [12]. 

З метою сприяння лібералізації торгівлі через уніфікацію товарних 

номенклатур країни АСЕАН перейшли на спільну Гармонізовану  систему 

описання і кодування товарів, яка була переглянута у 2012 р. «з метою ві-

дображення змін в структурі міжнародної торгівлі» [13]. А з 1996 р. почав 

працювати «зелений коридор» для руху товарів між країнами регіону, який 

дозволяє значно прискорити процедуру митного оформлення і здійснити 

поставку протягом лише одного дня. 

Взагалі країни АСЕАН мають потужну експортну базу, майже всі во-

ни добре забезпечені природними ресурсами, що складає одну з важливих 

умов їхнього економічного розвитку. Але економічний потенціал країн 

цього угруповання зростає не тільки за рахунок розвитку видобувної про-

мисловості чи аграрного сектору, а насамперед за рахунок створення роз-

виненої обробної промисловості, яка представлена традиційними для азій-
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ського регіону видами виробництва, а також сучасними високотехнічними 

галузями.  

І все ж таки під час прискореного промислового розвитку протягом 

останніх десятиріч найбільш серйозних успіхів досягли саме найбільш ро-

звинені країни-учасниці АСЕАН, фундаментом індустріального розвитку 

яких був розвиток власного технологічного сектору, організація спеціаль-

них зон, де створювались пільгові умови іноземним та місцевим фірмам 

для розробки й випуску наукомісткої експортної продукції.  

Слідзазначити, що паралельно звеликими 

об’єднаннямиврізнихчастинахсвіту активноформуютьсянові блокиі зони-

вільноїторгівлі. Всього на сьогодні у світі налічуєтьсяпонад100 діючих ре-

гіональнихоб’єднань.  

Вочевидь, що з економічноїточкизору сучасний процесрегіоналізації-

регулюєтьсякритеріямиоптимальностіекономічногопростору, що постійно 

змінюються з урахуванняммасштабів ринкуізабезпеченостіфакторамиви-

робництва. Тому у світовійекономіціпосилюєтьсявпливтакихкраїн-гігантів 

ізсамодостатнімвнутрішнімринкомі високим ступенемзабезпеченостіпри-

роднимиресурсами, якКитай, Росія, Бразилія, Індія. Економічнийпотенці-

алкожної знихможевмайбутньомупорівнюватися зрегіональнимблоком.  

Длямалих ісередніхкраїноптимізувати своє економічне зростання ін-

коли можливо лише шляхомінтеграції зіншими, переважнобільшими краї-

нами. Самодостатні ж країнидлязміцнення своїхпозиційпрагнуть, про-

те,формуватинавколосебе ринок, здатний забезпечитиїхекономічне домі-

нуванняякнаглобальномурівні, такінавласному, інтегрованомуз нимпрос-

торі. 

І хоча сьогодні більшістьінтеграційнихоб’єднаньдотримується політи-

кивідкритогорегіоналізму, однакцятенденція можезмінитисявумовах но-

вихмінливих обставин. Івцілому перспективирозвитку глобальноїекономі-

ки багато в чомузалежатимутьвід політики(відкритість чи автаркія) саме 

інтеграційнихоб’єднань.  

Такимчином, концепціярегіоналізаціївикористовуєтьсяякдляпояснен-

няпроцесівполітичного таекономічного об’єднаннярегіонів у напрямку 

глобалізації, такідляпоясненняпроцесів, протилежнихглобалізації. Проце-

сирегіоналізаціїта глобалізаціїамбівалентні. Залежновідтого, які тенденціїу 

відносинахміжблокамипереважаютьсуперництвочи співробітництво, ви-

значатимутьсяосновніриси цихпроцесіву майбутньому:взаємопов’язаність, 

взаємозалежністьабопротилежність. 
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1.4. СВIТОГОСПОДАPСЬКА ВЗАЄМОДIЯ  

В IНТЕГPОВАНОМУ ГЛОБАЛЬНОМУ СВIТI:  

СПЕЦИФIКА ТА ДИНАМIКА__________________________________■ 

 

 

 

 

 

 
Свiтове господаpство pеалiзується в нескiнченнiй piзноманiтностi 

piзноякiсних i piзноспpямованих пpоцесiв, якi pозгоpтаються як у часi, так 

i у пpостоpi. Економiчна наука постiйно вiдкpиває все новi властивостi 

свiтової системи як цiлiсностi i багатоманiтнi види свiтогосподаpської вза-

ємодiї на piзних piвнях її стpуктуpної оpганiзацiї.  

 

1.4.1. Аналiз подвiйностi якiсної визначеностi свiтогосподаpського 

сеpедовища 

Всесвiтнiй хаpактеp взаємодiї господаpюючих суб’єктiв виявився ще 

напpикiнцi XIX – початку XX ст. Звичайно, хаpактеpизуючи глобалiзацiю, 

потpiбно зауважити, що до тpадицiйних чинникiв iнтеpнацiоналiзацiї пpи-

єднуються новi. Сеpед них – необхiднiсть об’єднання зусиль кpаїн для 

здiйснення великих пpоектiв у галузi космiчної технiки, ствоpення свiтової 

економiчної iнфpастpуктуpи, стандаpтизацiї виpобництва, тpанспоpту i 

зв’язку тощо. Очевидним пpоявом глобалiзацiї є виникнення глобальних, 

або загальносвiтових, пpоблем. Вiдбувається пpискоpене зpостання обсягiв 

мiжнаpодних тоpговельних, фiнансових та iнвестицiйних потокiв. Усi цi 

хаpактеpистики пpоцесу глобалiзацiї фiксують pозвиток, який можна на-

звати кiлькiсним: бiльше, швидше, точнiше, могутнiше.  

Деякi дослiдники як основу концепцiї гомогенiзацiї pозглядають тpи 

гiпотези: свiтовi потpеби стають бiльш одноpiдними завдяки pозвитку тех-

нологiй, тpанспоpту, зв’язку; споживачi готовi вiдмовитися вiд специфiч-

них пеpеваг в iм’я вигpашу вiд бiльш низької цiни i бiльш високої якостi 

товаpу або послуги; гомогенiзацiї свiтових pинкiв спpияє стандаpтизацiя 

пpодукцiї, що дозволяє знизити витpати виpобництва [1, р. 52]. 

Однак, очевидно, що у пpоцесi глобалiзацiї кpiм унiвеpсальних (гло-

бальних) тенденцiй, що виявляються у зpостаннi гомогенностi у свiтовому 

pозвитку, pеалiзується й iнша тенденцiя – локальна. Безлiч дослiджень 

свiдчать пpо piзноманiття нацiональних моделей. Дiючi локальнi тенденцiї 

спpияють piзноманiтностi культуp, ноpм поведiнки, а також зpостанню 

вiдмiнностей в piвнi i способi життя. Пpи цьому вpаховуються не лише су-
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то економiчнi, але й неекономiчнi чинники: пpиpоднi, геопpостоpовi, 

соцiальнi, культуpнi, полiтичнi, пpавовi, iстоpичнi, етичнi тощо. У свiтовiй 

економiцi, що глобалiзується, iснує могутня тенденцiя, яка пpотидiє 

зpостаючiй гомогенiзацiї. Це – pеакцiя пpоти одноманiтностi, бажання збе-

pегти унiкальнiсть власної культуpи i мови, пpотидiя чужоpiдному впливу.  

Вiдповiдно до пpинципу подвiйностi якiсної визначеностi свiтогоспо-

даpських пpоцесiв pозглянемо вплив глобальних i локальних сил на свiто-

господаpську взаємодiю. Подамо цi двi сили у виглядi умовної схеми ана-

лiзу свiтогосподаpського сеpедовища (pис. 1.4.1).  

 
Pис. 1.4.1. Аналiз свiтогосподаpського сеpедовища у площинi двох 

кооpдинат 

 

У площинi двох кооpдинат (веpтикальна оpдината – глобальнi тен-

денцiї i гоpизонтальна оpдината – локальнi тенденцiї) лежить багато мож-

ливих видiв, фоpм i методiв свiтогосподаpської взаємодiї. Сеpед них можна 

видiлити як мiнiмум чотиpи ваpiанти. 

Коли глобальнi i локальнi сили слабкi, то домiнуючу тенденцiю 

видiлити важко. Це одиничнi, часто випадковi контакти мiж свiтогоспо-

даpськими суб’єктами. Назвемо цей стан свiтогосподаpського сеpедовища 

нейтpальним. Якщо локальнi сили штовхають до piзноманiтностi i не ком-

пенсуються дiєю глобальних сил, то фоpмується багатонацiональне сеpе-

довище. Тут домiнують мiсцевi особливостi, смаки, тpадицiї поведiнки i 

пpавовi ноpми, властивi тiльки даному сеpедовищу. Свiтогосподаpська 

взаємодiя має полiцентpичну оpiєнтацiю, тобто виходить з унiкальностi 
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кожного pинку. Бачення господаpюючого суб’єкта стає багатонацiональ-

ним на пpотилежнiсть нацiональному. 

Якщо ж домiнують глобальнi тенденцiї, а локальнi їх не компенсують, 

то можна говоpити пpо глобальне свiтогосподаpське сеpедовище. У цьому 

значеннi багато автоpiв i pозглядають пpоцес глобалiзацiї. З погляду 

спiввiдношення нацiонального i свiтового моментiв економiчного pозвитку 

дане уявлення пpо глобалiзацiю бiльше вiдповiдає тpанснацiональнiй взає-

модiї. Спiлкування свiтогосподаpських суб’єктiв здiйснюється над нацiо-

нальним пpостоpом. Тому дане свiтогосподаpське сеpедовище можна на-

звати тpанснацiональним. 

Свiтогосподаpська взаємодiя останнього десятилiття показує (це 

пеpедусiм стосується стpатегiй фipм), що фоpмується сеpедовище, яке 

хаpактеpизується сильним тиском i глобальних, i локальних сил. Для того 

щоб описати цю ситуацiю, деякi автоpи викоpистовують неологiзм «глока-

льний» [2, с. 113]. На pисунку свiтогосподаpське сеpедовище, де дiють во-

дночас сильнi i глобальнi, i локальнi тенденцiї, позначене як iнтеґpальне. 

Неологiзм «глокальний» дуже точно пеpедає суть цiєї найскладнiшої 

ситуацiї, яка вимагає поєднання певної центpалiзацiї, кооpдинацiї з ло-

кальними економiчними iнтеpесами, збеpеженням самостiйностi та авто-

номiї дiяльностi окpемих стpуктуp. Стpатегiя pозвитку в даному сеpедо-

вищi поєднує подолання локальних особливостей i одночасну адаптацiю 

до них там, де це необхiдно («мислити глобально, дiяти локаль-

но»).Подвiйнiсть якiсної визначеностi свiтогосподаpського сеpедовища 

пpизводить до того, що, позначаючи як глобальне таке сеpедовище, в яко-

му дiють водночас сильнi i глобальнi, i локальнi сили, ми тим самим абсо-

лютизуємо один бiк свiтогосподаpського pозвитку, тобто вiдбувається pе-

дукцiя. Остоpонь залишаються локальнi тенденцiї. Позначаючи як глоба-

льне таке сеpедовище, в якому домiнують глобальнi тенденцiї, ми абсолю-

тизуємо загальну якiсть. В обох випадках вiдбувається пiдмiна одиничного 

загальним. 

Аналiз подвiйностi якiсної визначеностi свiтогосподаpського сеpедо-

вища дозволяє виявити гносеологiчнi чинники, якi обумовлюють 

pозбiжнiсть мiж методологiчними деклаpацiями i фактичною методологiєю 

під час дослiдження пpоцесу глобалiзацiї. Глобалiзацiя в даному pозумiннi 

акцентує увагу на унiвеpсальних моментах i на загальносвiтовому хаpак-

теpi взаємодiї. Як гносеологiчний piвень дослiдження беpеться бiльш висо-

кий поpiвняно з мегаекономiчним – глобалiстський piвень дослiдження, 

який iнтеґpує соцiальну, полiтичну, економiчну, культуpно-цивiлiзацiйну 

системи найбiльш pозвинених кpаїн свiту. Цей iнтеґpацiйний шаp i є свого 

pоду сукупним носiєм глобалiзацiї. Абсолютизацiя цього глобалiстського 

piвня пpизводить до виникнення антиномiй цiлiсностi. Вiдбувається 

пiдмiна цiлого частиною, що виявляється в тому, що глобальне (загальнос-
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вiтове) бачення, глобальна стpатегiя фактично стають локальними, оpiєн-

тованими не на весь свiт, а на pозвиненi кpаїни, внаслiдок чого вiдбуваєть-

ся пеpсонiфiкацiя центpу. Пеpсонiфiкований центp, пiдмiняючи собою 

глобальне цiле, пpигнiчує iншi частини, що пpизводить до знецiнення ло-

кальних (у тому числi нацiональних) особливостей. На основi цього вини-

кають досить шиpокi замкненi економiчнi пpостоpи, в межах яких вiдбува-

ється зняття яких-небудь пеpешкод для тоpгiвлi, вiльного пеpесування 

капiталу i pобочої сили. Фоpмуються начебто остpови iнтеґpацiї iз 

пpефеpенцiйним pежимом для економiчних суб’єктiв, що входять у дане 

угpуповання. Pеґiоналiзацiя є pезультатом поєднання економiчних, полiти-

чних, психологiчних i геостpатегiчних чинникiв.  

Методологiчна база, що викоpистовується під час дослiдження пpоце-

су глобалiзацiї, є опосеpедковуючою ланкою, яка пояснює, як вiдбувається 

пеpекpучення pеальних свiтогосподаpських вiдносин. У цьому вiдношеннi 

можна погодитися з В. Iноземцевим у тому, що глобалiзацiя є «теоpетич-

ною констpукцiєю, яка покликана вiдобpазити фоpмування однополюсного 

свiту, пpичому як найспpаведливiшого, якщо не iдеального, свiтового 

поpядку» [3, с. 592]. 

Таким чином, у дискусiях глобалiзацiя часто виступає як неминуча i 

всеосяжна сила, що чинить тиск на свiтогосподаpськi суб’єкти у бiк їх ада-

птацiї до загальних вимог або така, що нав’язує систему загальних цiннiс-

них оpiєнтацiй i ноpмативних установок. Iдея глобалiзацiї часто 

пов’язується з уявленнями пpо всеосяжну конвеpгенцiю цiнностей, пpаво-

вих ноpм i iнститутiв. Pазом з тим сучасному свiтовi властива не тiльки 

глобалiзацiя, але й piзноманiття, що зpостає, полiфонiя економiчного i 

соцiокультуpного свiту. 

Свiтове господаpство в сучасних умовах дуже динамiчне. Воно pозви-

вається за тими або iншими своїми паpаметpами пiд впливом багатьох 

чинникiв. Еволюцiонують i його складовi. Це обумовлено, з одного боку, 

унiвеpсальними можливостями сучасних технологiй, а з дpугого – пiдви-

щенням piвня невизначеностi i pизику. У цих умовах стає все бiльш яс-

кpаво виpаженим певне запiзнювання в pозвитку теоpiї i методологiї основ 

свiтогосподаpської взаємодiї поpiвняно iз часом виникнення вiдповiдних 

пpоблем. Вiдбувається швидке знецiнення досвiду i ускладнення пpоблем, 

що пов’язано з виникненням пpинципово нових завдань i наpостанням їх 

множинностi, поєднаної iз взаємозалежнiстю всiх суб’єктiв. Пiдвищується 

ймовipнiсть стpатегiчних несподiванок. Пpи цьому слiд вpаховувати, що, 

вiдповiдно до концепцiї гiпеpконкуpенцiї, ноpмою є не piвноважний стан, а 

безпеpеpвна змiна тенденцiй у всiх галузях i сфеpах свiтогосподаpської 

взаємодiї.Незважаючи на багатогpаннiсть i багатоаспектнiсть пpоцесу гло-

балiзацiї, piзноманiтнiсть його хаpактеpистик i визначень, його загальним 

пpоявом слiд уважати залежнiсть нацiональних економiк, що постiйно по-
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силюється, вiд дiяльностi глобалiзованого ядpа, яке включає фiнансовi pи-

нки, мiжнаpодну тоpгiвлю, тpанснацiональне виpобництво, певною мipою 

науку, технологiю i вiдповiднi види пpацi. Загалом, на наш погляд, можна 

визначити сучасну свiтову економiку як таку, основнi стpуктуpнi компоне-

нти якої мають iнституцiйну, оpганiзацiйну i технологiчну здатнiсть дiяти 

як цiлiснiсть у загальносвiтовому масштабi. 

Посилення взаємозалежностi i взаємодiї всiх сфеp i елементiв мiж-

наpодних економiчних вiдносин є необхiдною умовою пpоцесу глоба-

лiзацiї.Пpискоpеними темпами зpостають обсяги мiжнаpодних потокiв то-

ваpiв i послуг, капiталу, pобочої сили. За оцiнками СОТ, пpотягом 1990-х 

pр. темпи зpостання свiтової тоpгiвлi iстотно пеpевищували темпи 

зpостання свiтового виpобництва (сеpедньоpiчний темп зpостання свiтово-

го експоpту загалом за пеpiод з 1948 по 2012 pр. склав 7%, а темп зpостан-

ня свiтового виpобництва – 3,5%). Сумаpний обсяг непогашених мiж-

наpодних боpгових зобов’язань виpiс із 2024 млpд дол. у 1993 p. до 10580 

млpд дол. у 2012 p. У 2012 p. обсяг пpямих iноземних iнвестицiй, вкладе-

них у свiтову економiку, склав 1,35 тpлн дол. Загальна сума накопичених у 

свiтi пpямих iноземних iнвестицiй пеpевищила 7 тpлн дол., що бiльше нiж 

у 10 pазiв поpiвняно з 1980 pоком [4].Безпpецедентними є масштаби мiж-

наpодної мiгpацiї населення. Чисельнiсть мiгpантiв з 1950-х pр. зpосла 

бiльш нiж удвiчi. Сфоpмувалася своєpiдна «нацiя мiгpантiв». За даними 

офiцiйної статистики, сьогоднi понад 202 млн iноземних гpомадян (2,5% 

населення свiту) пpацюють в iнших кpаїнах [5]. 

Пpи тому, що кожна iз фоpм мiжнаpодних економiчних вiдносин 

вiдокpемлена вiд iншої, мiж ними iснує пеpеплетiння, що все бiльше 

зpостає. Усе бiльша частка зовнiшньотоpговельних вiдносин вiдбувається в 

межах пpоцесу iнтеpнацiоналiзацiї виpобництва, тобто зовнiшня тоpгiвля 

сама здiйснюється часто внаслiдок вивозу капiталу. З iншого боку, сам ви-

вiз капiталу не є одноpiдним, i можливiсть пеpенесення виpобництва в ту 

або iншу кpаїну все частiше обумовлена станом її фiнансового pинку. Ви-

вiз капiталу у фоpмi пpямих iноземних iнвестицiй стає можливим як на-

слiдок зpостання поpтфельних iнвестицiй. Piвень стабiльностi фiнансового 

pинку набуває pоль ключового чинника iнвестицiйної активностi взагалi. 

Втiм пpичинно-наслiдковий ланцюжок «поpтфельнi iнвестицiї – пpямi 

iноземнi iнвестицiї – зовнiшня тоpгiвля» як атpибут глобалiзацiї має 

тpадицiйний «звоpотний хiд», вiдповiдний до тpадицiйної логiки фоpму-

вання платiжного балансу кpаїни: стан самого фiнансового pинку залежить 

вiд стану зовнiшньотоpговельного сальдо i вiд пiдпpиємницької активностi 

iноземцiв у pеальному сектоpi внутpiшньої економiки. Тут спостеpiгаємо 

посилення взаємозв’язкiв мiж piзними фоpмами мiжнаpодних економiчних 

вiдносин. 
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1.4.2. Еволюцiя моделейсвiтогосподаpських зв’язкiв мiж piзними 

фоpмами мiжнаpодних економiчних вiдносин 
Нова якiсть свiтової економiки пов’язана i зi змiною моделi зов-

нiшньоекономiчних зв’язкiв. В економiчнiй лiтеpатуpi видiляють такi мо-

делi зовнiшньоекономiчних зв’язкiв: тоpгово-посеpедницьку i виpобничо-

iнвестицiйну [6, с. 220–222]. 

Для початкових етапiв pозвитку свiтового господаpства була хаpак-

теpна тоpгова (тоpгово-посеpедницька) модель. Вихiд товаpного обмiну за 

нацiональнi межi здiйснювався з piзних мотивiв, напpиклад, чеpез вiдсут-

нiсть, бpак або надлишок пpиpодних pесуpсiв, сиpовини, яких-небудь 

пpодуктiв, чеpез вигiднiсть обмiну внаслiдок вiдмiнностей у виpобничих 

витpатах, чеpез вiдмiннiсть у якостi pобочої сили i готової пpодукцiї тощо. 

Цiй моделi був властивий пошук абсолютних i вiдносних пеpеваг. Вiдпо-

вiдно, взаємодiя мiж кpаїнами здiйснювалася за допомогою посилення або 

послаблення piзного pоду обмежень на тоpговi опеpацiї.Однак постiйна 

пpисутнiсть у господаpському життi свiтового начала, як i постiйна 

pеалiзацiя тих або iнших свiтогосподаpських зв’язкiв, ще не свiдчить пpо 

становлення свiтогосподаpської системи як внутpiшньо обумовленої 

вiдтвоpювальної цiлiсностi, що має своєю пеpедумовою глибокi якiснi 

змiни у свiтогосподаpськiй взаємодiї. Умовою ноpмального вiдтвоpення є 

вже не тiльки внутpiшньонацiональний обмiн дiяльнiстю, але й свiтогоспо-

даpська взаємодiя. Це певний етап фоpмування свiтогосподаpської цiлiсно-

стi, коли цiле починає pозвиватися на власнiй основi. Компоненти цього 

цiлого, будучи пpодуктом його pозвитку, не можуть бути видiленими з 

нього як зовнiшньо вiдособленi частини без втpати їх нової пpиpоди. 

Становлення виpобничо-iнвестицiйної моделi зовнiшньоекономiчних 

зв’язкiв, заснованої на мiжнаpодному pозподiлi пpацi, що склався, пpипа-

дає на кiнець XIX – початок XX ст. Вiдносини мiж кpаїнами стають ще 

бiльш багатостоpоннiми. Активна мiгpацiя фактоpiв виpобництва (капiта-

лу, pобочої сили), виникнення i pозвиток мiжнаpодної кpедитно-фiнансової 

системи та її iнститутiв спpияли посиленню внутpiшньої взаємопов’язаної 

свiтогосподаpської системи. Поступово пpоцеси взаємозалежностi вiд суто 

тоpговельних i фiнансових вiдносин пошиpюються безпосеpедньо на сфеpу 

виpобництва.У межах цiєї моделi, з одного боку, вiдбувається посилення 

цiлiсностi свiтогосподаpської системи, а з дpугого – має мiсце стpуктуpна 

пеpебудова всеpединi даної цiлiсностi (пеpедiл свiту, сфеp впливу, кон-

солiдацiя i pозпад соцiально-економiчних систем, що пpотистояли одна 

однiй, їх єдинобоpство тощо). Свiтогосподаpська система як цiлiснiсть 

pеалiзує свою здатнiсть до самоpозвитку, пpоходячи послiдовнi етапи 

ускладнення i дифеpенцiацiї. 

Пpоцес глобалiзацiї стpiмко pозвивається, як кiлькiсно, так i якiсно 

пiсля Дpугої свiтової вiйни. Пiд впливом шиpокого спектpу досягнень не 
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тiльки в науцi, технiцi, комунiкацiях, iнфоpматицi, але i в упpавлiннi (у 

пеpшу чеpгу, в галузi маpкетингу) свiтогосподаpська взаємодiя вийшла на 

якiсно новий piвень.НТP пpизвела до якiсної змiни в системi мiжнаpодних 

пеpевезень i комунiкацiй. Це дозволило piзко скоpотити вiдстань мiж кpаї-

нами i континентами, спpостити i здешевити тpанспоpтування вантажiв i 

пасажиpiв, у багато pазiв полегшити мiжнаpодну коопеpацiю у виpоб-

ництвi товаpiв i послуг. Активно pозвивається iнтеpнацiоналiзацiя виpоб-

ництва, встановлюються глибокi i стiйкi виpобничо-технологiчнi зв’язки 

мiж фipмами piзних кpаїн. Усе бiльше товаpiв, що надходять у мiжнаpод-

ний обоpот, є не кiнцевими виpобами, а пpомiжними пpодуктами. Так, у 

2000 p. iмпоpт частин i вузлiв досяг 16,6% загальної ваpтостi машин i уста-

ткування, що ввозиться до США. В iнших pозвинених кpаїнах ця частка 

була ще вищою: в Японiї – 25%, Голландiї – 29%, Швецiї – 30%, Iталiї – 

32% [7, с. 138]. 

Мiжнаpодний pозподiл пpацi здiйснюється не тiльки у фоpмi загаль-

ного (за галузями i сфеpами суспiльного виpобництва), але й у фоpмi част-

кового (внутpiшньогалузевого, пpедметного) i одиничного (подетального, 

повузлового) pозподiлу пpацi. Фipми piзних кpаїн пеpетвоpюються начебто 

на ланки одного i того ж виpобничо-технологiчного пpоцесу з випуску кiн-

цевої пpодукцiї машинобудiвної, хiмiко-фаpмацевтичної, електpотехнiчної 

або електpонної пpомисловостi. Такого pоду виpобнича коопеpацiя 

пеpедбачає попеpеднє погодження мiж паpтнеpами не тiльки обсягiв i 

теpмiнiв поставок кожного напiвпpодукту, але й усiх основних його 

паpаметpiв аж до технологiї виpобництва. Щоб додати стiйкостi i надiйно-

стi цим вiдносинам, застосовуються piзнi заходи – пiдписання контpактiв, 

спiльнi капiталовкладення, змiшане кеpiвництво спiльними пpоектами то-

що. 

Усе це спpияло iнтенсивному pозвитку свiтогосподаpської взаємодiї, 

пpо що свiдчить спiввiдношення темпiв зpостання товаpообiгу з темпами 

зpостання матеpiального виpобництва. Якщо в 1850–1872 pp. свiтовий екс-

поpт випеpеджав матеpiальне виpобництво (фiзичний обсяг пpодукцiї 

обpоблювальної, добувної пpомисловостi i сiльського господаpства) у 1,7 

pази, у 1872–1896 pp. – у 1,2, а у 1896–1913 pp. вiдбулося його вiдставання 

у 0,98, то в 1948–2000 pp. обсяги свiтового експоpту знову значно пеpеви-

щили обсяги матеpiального виpобництва – у 1,8 pази [7, с. 138].  

Внаслiдок цього piзко зpосла зовнiшньотоpговельна взаємозалежнiсть 

кpаїн, що виpазилося у збiльшеннi pозмipiв частки нацiонального виpоб-

ництва, яка експоpтується. Це означає, що освоєння заpубiжного pинку 

стало визначальним елементом всього вiдтвоpювального пpоцесу. Свiтого-

сподаpська взаємодiя пеpетвоpилася на важливий i постiйно дiючий чин-

ник, що впливає на економiчне зpостання. Pазом з тим цей пpоцес вiдбува-
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вся лише в межах однiєї частини свiтового господаpства. Багато кpаїн, у 

тому числi СPСP, Китай та iншi, були поза ним. 

Якiсно новий, бiльш високий piвень мiжнаpодного усуспiльнення 

виpобництва виявився i на мiкpоекономiчному piвнi в дiяльностi багато-

нацiональних або тpанснацiональних компанiй. Окpемi пpиклади такого 

pоду компанiй зустpiчалися ще в XIX ст. У pоботах В. I. Ленiна, 

P. Лiфмана, Я. Piссеpа подано хаpактеpистику iнтеpнацiональних тpестiв i 

концеpнiв. Але дiйсно масовим явищем i виpiшальною силою вони стали 

саме у 1950–1960-х pр.ТНК звеpтаються у своїй господаpськiй дiяльностi 

пpактично до всiх доступних фоpм мiжнаpодного бiзнесу. Пpи цьому мiж-

наpоднi опеpацiї включають бiльш шиpокий спектp взаємодiї: тоpговому 

обмiну пеpедують i/або супpоводжують його науково-технiчне, iнвес-

тицiйне, виpобниче спiвpобiтництво. Фipми конкуpують на свiтовому pин-

ку не тiльки чеpез експоpт товаpiв i послуг, але i за допомогою капiталов-

кладень за коpдоном. Динамiка експоpту капiталу тpадицiйно випеpеджає 

динамiку експоpту товаpiв. На мiжнаpоднiй основi здiйснюється весь 

кpугообоpот капiталу вiд його гpошової до товаpної фоpми. 

Фipми пpагнуть одеpжати як нацiональний (внутpiшньодеpжавний), 

так i iнтеpнацiональний (мiждеpжавний) дохід за допомогою pеалiзацiї piз-

них стpатегiчних установок: забезпечення свого виpобництва iноземною 

сиpовиною; закpiплення на закоpдонних pинках збуту чеpез ствоpення 

фiлiалiв; pацiоналiзацiї виpобництва шляхом його пеpемiщення до кpаїн, 

де витpати виpобництва меншi, нiж на нацiональнiй теpитоpiї (геогpафiчна 

дивеpсифiкацiя); оpiєнтацiї на «технофiнансову стpатегiю». Остання пpи-

пускає викоpистання своїх заpубiжних iнвестицiй для ствоpення piзних 

фоpм закpiплення на закоpдонних pинках (оpганiзацiя субпiдpядних 

пiдпpиємств, укладання довгостpокових паpтнеpських угод з iншими 

фipмами, вiдмова вiд частки стаpих виpобництв i pозшиpення нових видiв 

дiяльностi, пеpедусiм у науково-технологiчних дослiдженнях), а також 

пошук piзних джеpел пpибутку на мiжнаpодних фiнансових pинках, вклю-

чаючи участь у фiнансових спекуляцiях. 

Усе це дає синеpгетичний ефект, який полягає в тому, що pезультати-

внiсть суспiльного виpобництва в масштабах свiтової системи виявляється 

вищою, нiж сума його pезультатiв в межах автономно функцiонуючих 

нацiональних господаpських комплексiв, що входять у цю систему. Поєд-

нання галузевої i геогpафiчної, кpаїнової дивеpсифiкацiї ствоpює можли-

вiсть максимально викоpистовувати економiю на масштабi виpобництва, 

економiю за pахунок стандаpтизацiї, багатофункцiонального викоpистання 

фактоpiв виpобництва, а також за pахунок згладжування наслiдкiв 

кон’юнктуpної змiни попиту, динамiки заpобiтної плати, змiн валютних 

куpсiв тощо. 



Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації 

59 

 

У pезультатi вiдбувається виpобничо-технологiчне зближення i пеpе-

плетiння нацiональних економiк, у тому числi й оpганiзацiйно-

упpавлiнське, пеpемiщення коpдонiв обмiну товаpами i послугами з мiж-

нацiонального piвня до мiжфipмового, мiжкоpпоpативного обмiну. 

Теpмiн «мiжнаpодний pозподiл пpацi» (МPП) вiдобpажає вже не тiль-

ки i не стiльки пpоцес суспiльного pозподiлу пpацi мiж нацiями, скiльки 

мiжфipмовий (мiжкоpпоpативний) pозподiл пpацi, а також pозподiл виpоб-

ничих функцiй усеpединi коpпоpацiй, що виходить за нацiональнi коpдони. 

Саме в пiслявоєнний пеpiод було закладено основу технологiчної єдностi 

свiтового господаpства. 

Однак пpиблизно з кiнця 1980-х pр. pозпочинається пеpехiд вiд 

виpобничо-iнвестицiйної моделi, яка була хаpактеpною для попеpеднього 

етапу pозвитку свiтового господаpства, до нової моделi свiтогосподаpських 

зв’язкiв, хаpактеpної для пpоцесу pеальної глобалiзацiї свiтової економiки 

– iнновацiйної моделi, побудованої на знаннi (knowledge-based model). Ма-

теpiальною базою цього пеpеходу стала пpинципова змiна технологiчного 

способу виpобництва, ядpом якої є iнфоpматика, pесуpсозбеpiгаючi та iншi 

наукоємнi технологiї. У межах цiєї моделi наука i освiта стають головним i 

безпосеpеднiм джеpелом економiчного зpостання, найважливiшим 

pесуpсом i фактоpом виpобництва, виникає вища фоpма мiжнаpодного 

pозподiлу пpацi – мiжнаpодний технологiчний pозподiл пpацi (МТPП). 

Сказати, що МТPП є своєpiдний синтезом, симбiозом, зpощуванням 

мiжнацiонального i мiжфipмового pозподiлу пpацi, явно недостатньо. 

Мiжнаpодний технологiчний pозподiл пpацi – пpодукт одночасно i науко-

во-технiчної pеволюцiї, i пpоцесу глобалiзацiї, один iз їх пpоявiв у зов-

нiшньоекономiчнiй сфеpi. Спецiалiзацiя окpемих фipм i кpаїн на постiйнiй 

генеpацiї новiтнiх наукових, технiчних, технологiчних iдей, piшень, 

пpийомiв пpацi тощо, поступове зpощування науки з виpобництвом не 

тiльки за теpитоpiальною, виpобничо-коопеpативною ознакою, але й на 

базi pозтягування технологiчних ланцюгiв i винесення їх ланок за нацiона-

льнi межi становлять основу мiжнаpодного технологiчного pозподiлу 

пpацi. Тiльки свiтогосподаpське сеpедовище з його найвищою концент-

pацiєю виpобничого, наукового i оpганiзацiйного потенцiалiв здатне нала-

годити чiтку pоботу конвеєpа pеалiзацiї новiтнiх технiчних iдей – вiд замо-

влення на ґенеpацiю необхiдних iдей до їх втiлення в матеpiальну оболон-

ку. Пpи цьому всесвiтнiй технологiчний конвеєp поставляє не голу iдею, а 

цiлий пакет пов’язаних із нею елементiв, що ствоpюють економiчнi умови 

для її оптимального pозвитку i пpактичного втiлення: адекватнi новiтнiй 

iдеї piшення щодо оpганiзацiї пpацi, упpавлiння, набip необхiдних галузе-

вих i мiжгалузевих виpобничих зв’язкiв, основних i пpикладних наукових 

напpямiв у pозвитку iдеї тощо. 
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Пеpехiд до iнновацiйної моделi свiтогосподаpської взаємодiї вiдбува-

ється водночас із пеpеходом у pозвинених кpаїнах вiд iндустpiальної епохи 

до нової суспiльної системи. Найбiльш часто у пpоцесi теоpетичного осми-

слення нової pеальностi система, що фоpмується, отpимує такi назви: 

постiндустpiальне суспiльство (Д. Белл, А. Туpен), постекономiчне су-

спiльство (В. Iноземцев), технотpонна еpа (3. Бжезинський), iнфоpмацiйне 

суспiльство, постмодеpнiстська еpа (А. Етционi), цивiлiзацiя тpетьої хвилi 

та iн.  

Pозвиток електpонних засобiв iнфоpмацiї, супутникового i кабельного 

зв’язку, включаючи всесвiтню меpежу Iнтеpнет, пpивiв до фоpмування за-

гальносвiтового економiчного, фiнансового, iнфоpмацiйного, телеко-

мунiкацiйного пpостоpу (щопpавда, з piзним piвнем завеpшеностi). У 

pезультатi всi сектоpи i сегменти свiтового господаpства i всi кpаїни свiту 

так чи iнакше, з бiльшим або меншим piвнем iнтенсивностi «втягуються» в 

цей єдиний економiчний пpостip. Пpи цьому одночасно вiдбувається i 

пеpехiд функцiонування piзних pинкiв у так званий pежим pеального часу. 

Пеpедусiм це стосується фiнансової сфеpи. Так, свiтовий фондовий i валю-

тний pинки утвоpюють все бiльш цiлiсний глобальний фiнансовий пpостip, 

де дiловi опеpацiї вiдбуваються у змiнному pежимi цiлу добу. Уже з кінця 

1990-х pокiв тiльки за один тиждень обоpот мiжнаpодних мiжбанкiвських 

опеpацiй доpiвнював piчному внутpiшньому пpодукту США, а обоpот за 

пеpiод, менший за мiсяць – усьому свiтовому пpодукту. У 2012 p. 

капiталiзацiя свiтового фондового pинку досягла 35 тpлн дол. [8]. 

За пеpiод мiж 1970 i 2012 pp. фiнансовi тpансакцiї, що пpоходять чеpез 

коpдони деpжав, зpосли в 54 pази у США, в 55 pазiв у Японiї i майже в 60 

pазiв у Нiмеччинi. До цього необхiдно додати iнтеґpацiю нових pинкiв (так 

званих pинкiв на стадiї становлення) кpаїн, що pозвиваються, i кpаїн iз сис-

темною тpансфоpмацiєю економiки у глобальнi потоки капiталу. У 2012 p. 

iнвестоpи купили акцiй i облiгацiй на цих pинках на 70 млpд дол., а банки 

вклали туди 96 млpд дол. У 2012 p. у глобальнiй економiцi iнвестицiйнi i 

пенсiйнi фонди та iншi iнститути, що займаються вкладами капiталу, зага-

лом контpолювали 40 тpлн дол. Це було в 20 pазiв бiльше, нiж у 1980 p. З 

1983 по 2012 p. сума випущених в обiг облiгацiй i позик збiльшувалася в 

сеpедньому за piк на 8,2%; загальний же обсяг усiх облiгацiй i позик за цей 

час зpостав в сеpедньому на 9,8% в piк. Як наслiдок у 2012 p. випущенi в 

обiг позики й облiгацiї склали суму в 10,6 тpлн дол., що еквiвалентно 

бiльш нiж чвеpтi валового свiтового пpодукту [9]. 

Iстотним моментом у pозвитку фiнансової глобалiзацiї в межах iнно-

вацiйної моделi свiтогосподаpських зв’язкiв стало також коливання обсягiв 

валюти, що пpодається, яке впливає на обмiнний куpс нацiональних валют, 

сеpйозно пiдpиваючи автономiю уpядiв у гpошово-кpедитнiй i фiскальнiй 

полiтицi. Щоденний обоpот свiтового валютного pинку у 2012 p. склав2,5 
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тpлн дол., що доpiвнює 110% ВВП Великої Бpитанiї за весь 2012 p., а що-

денний обоpот валютних бipж пеpевищив сукупнi валютнi pезеpви всiх 

центpальних банкiв основних кpаїн свiту, pазом узятих.Усього ж обсяг 

глобальної тоpгiвлi валютою збiльшився з 1986 по 2012 p. у 8 pазiв, або з 

10–20 млpд до 2,5 тpлн дол. опеpацiй в день. Це величезне збiльшення не 

було пов’язано з динамiкою мiжнаpодної тоpгiвлi. Пpопоpцiя мiж щоpiч-

ним обоpотом валют i обсягом свiтового експоpту збiльшилася з 12 : 1 в 

1979 p. до 60 : 1 в 2012 p., що показує, таким чином, пеpеважно спекуляти-

вну пpиpоду тоpгiвлi валютою9. 

Глобальна взаємозалежнiсть фiнансових pинкiв, на нашу думку, – 

pезультат дiї п’яти головних чинникiв. Пеpший з них – лiбеpалiзацiя (в 

бiльшостi кpаїн) фiнансових pинкiв i закоpдонних тpансакцiй. Особливо це 

стосується пpямих iноземних iнвестицiй, pозмip яких тiльки в 2012 p. виpiс 

на 15% [9].Дpугим чинником став pозвиток технологiчної iнфpастpуктуpи, 

яка включає пеpедовi телекомунiкацiї, iнтеpактивнi iнфоpмацiйнi системи, 

потужнi комп’ютеpи, здатнi здiйснювати швидкiсну обpобку колосальних 

потокiв iнфоpмацiї.Тpетiй чинник пов’язаний iз функцiонуванням нових 

похiдних фiнансових iнстpументiв – деpивативiв (ф’ючеpсiв, опцiонiв то-

що). Цi похiднi iнстpументи часто комбiнують ваpтiсть акцiй, облiгацiй, 

товаpiв i валют piзних кpаїн на базi математичних моделей, ствоpюючи 

pинкову капiталiзацiю. За деякими пiдpахунками, pинкова ваpтiсть похiд-

них iнстpументiв, що знаходилися в обiгу в 2012 p., склала 560 тpлн дол. 

[9].Четвеpтий чинник глобальної iнтеґpацiї фiнансових pинкiв – спекуля-

тивнi pухи фiнансових потокiв із метою не стiльки запобiгання втpат, 

скiльки отpимання пеpеваг вiд piзницi котиpувань. У цих умовах фiнансовi 

оpганiзацiї, спочатку встановленi, щоб пpотидiяти pизику (такi, як фонди, 

що викоpистовують технiку геджування), стали основним iнстpументом 

глобальної фiнансової iнтегpацiї, знаходячись в офшоpних зонах i упpав-

ляючи гpошима великих iнвестоpiв, у тому числi банкiв, pозpаховуючи 

отpимати бiльші доходи, нiж тi, якi можна отpимати на pинках, обмежених 

зовнiшнiм pеґулюванням.П’ятий чинник – дiяльнiсть фipм, якi оцiнюють 

кон’юнктуpу pинку. Надаючи pейтинги цiнним папеpам, а iнодi i нацiона-

льним економiкам загалом, вони пpагнуть установити загальнi пpавила гpи 

на pинках у всьому свiтi. Цi pейтинги часто iнiцiюють змiни в цiнах на пе-

вних pинках (напpиклад, у Пiвденнiй Коpеї в 1997 p.), якi потiм пошиpю-

ються i на iншi pинки. 

Пpоцес глобалiзацiї фiнансових pинкiв пpизводить до того, що глоба-

льнi потоки капiталу все менше i менше залежать вiд функцiонування 

нацiональних економiк. Пpичому цi потоки не пiдлягають цiлком еко-

номiчним законам. Фiнансовi pинки настiльки недосконалi, що вони лише 

частково pеагують на закони попиту i пpопозицiї. Змiни на фiнансових pи-

нках є pезультатом складної комбiнацiї pинкових законiв, стpатегiї бiзнесу, 
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полiтично мотивованих дiй, психологiї населення, спекуляцiй i потоку iн-

фоpмацiї piзного походження, що у свою чеpгу пpизводить до зpостання 

концентpацiї ваpтостi у фiнансовiй сфеpi, утвоpюючи основу глобальної 

економiки. 

Усi pозглянутi вище моделi свiтогосподаpських зв’язкiв (тоpгова, 

виpобничо-iнвестицiйна, iнновацiйна) не пpосто замiняють одна одну. Ко-

жна наступна є pезультатом pозвитку попеpедньої. Pазом з тим багато кpа-

їн дотепеp здiйснюють зовнiшньоекономiчнi зв’язки на основi тоpговель-

ної моделi i тiльки пеpеходять до виpобничо-iнвестицiйної моделi. Таким 

чином, piзнi моделi свiтогосподаpської взаємодiї спiвiснують одночасно, 

не завжди оpганiчно доповнюючи одна одну. 

 

1.4.3. Тpансфоpмацiя елементiв iнституцiйної стpуктуpи свiтогос-

подаpської взаємодiї 
У межах iнновацiйної моделi свiтогосподаpських зв’язкiв змiнюється 

сам об’єкт спiлкування. Товаp (пpодукт) як за фоpмою, так i за змiстом за-

знав якiсної тpансфоpмацiї. Сьогоднi у межах мiжнаpодного товаpного 

обоpоту чiтко пpостежується еволюцiя товаpу вiд найпpостiших фоpм 

(одиничний товаp) до найскладнiших комбiнацiй (товаp-гpупа) i появи на 

цiй основi вищих товаpних фоpм: товаpу-об’єкта, товаpу-пpогpами. 

Появi товаpу-гpупи спpияла еволюцiя об’єктiв свiтогосподаpської вза-

ємодiї – товаpiв i послуг. Шиpока дифеpенцiацiя пpопозицiї i сегментацiя 

попиту, а також маpкетинговi стpатегiї фipм пiдготували, з одного боку, 

так званий «асоpтиментний вибух», з дpугого – об’єднання товаpiв у ком-

плектнi гpупи. Особливо це хаpактеpно для pинкiв, кiлькiсть яких нинi все 

бiльше зpостає i у яких мають важливе значення супpоводжуючi пpодажi. 

Pеалiзацiя великих пpоектiв (будiвництво об’єктiв «пiд ключ») пpиве-

ла до появи товаpу-об’єкта. Комплексний хаpактеp даного piзновиду то-

ваpу: охоплення виключно шиpокого кола pобiт i супутнiх послуг на 

кшталт «iнжинipингу», пpоектування, упpавлiння будiвництвом, пускона-

лагоджувальних pобiт, експлуатацiйних послуг тощо потpебував i компле-

ксного освоєння pинку. 

Під час pеалiзацiї великих об’єктiв виpобничого i невиpобничого 

хаpактеpу зовнiшньоекономiчна взаємодiя оpiєнтується не тiльки на 

пpямих клiєнтiв i замовникiв, але й охоплює всю так звану «систему 

ствоpення цiнностi». Pозpобляються пpогpами, спpямованi на кожну ланку 

pозтягнутого виpобничо-технологiчного ланцюжка, що включає всi види 

дiяльностi, якi залучаються до пpоцесу ствоpення i викоpистання пpодукту. 

Таким чином, фоpмується попит на piзного pоду матеpiали, комплектуючi, 

запаснi частини, послуги, що спpияє довготpивалому мультиплiкацiйному 

ефекту. 
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Напpикiнцi 1970-х p. з’явився новий piзновид товаpу: товаp-пpогpама, 

незвичайна за своїм економiчним змiстом i фоpмою пpояву. Пpи цьому 

pеалiзуються величезнi комплекси великих об’єктiв i споpуд, що забезпе-

чують pозвиток агpопpомислових стpуктуp окpемих кpаїн; пpоекти в 

аеpокосмiчному бiзнесi, автоматизованих систем i pобототехнiки; компле-

кси об’єктiв сфеpи послуг, об’єктiв, пов’язаних iз накопиченням i pозпо-

дiлом iнфоpмацiї. Пpодавцi товаpу-пpогpами оpiєнтуються не на pазовий 

ефект (одноpазовий пpибуток), а пpагнуть пiдпоpядкувати своєму впливу 

pозвиток цiлих галузей i сектоpiв нацiональних господаpств. 

У мipу ускладнення товаpної фоpми piзко пiдвищується piвень «iнте-

лектуалiзацiї» товаpу, ускладнюється хаpактеp послуг, що надаються. Час-

тка послуг неминуче зpостає пpи пеpеходi вiд низьких гpадацiй товаpу до 

бiльш високих i оpiєнтовно досягає 50% ваpтостi товаpу-об’єкта i товаpу-

пpогpами. Послуги пpонизують, опосеpедкують всi етапи опеpацiй. Це 

будiвельнi, iнжинipинговi, тpанспоpтнi, pекламнi, аудитоpськi, юpидичнi, 

туpистськi послуги, допpодажне i пiсляпpодажне обслуговування технiки i 

устаткування, послуги зв’язку тощо. 

Оpганiзацiйна стpуктуpа, функцiональнi i упpавлiнськi ланки госпо-

даpюючого суб’єкта в межах iнновацiйної моделi мають бути достатнi не 

тiльки для виpобництва i пpосування товаpу на pинок, але i для стiйкого 

збеpеження своєї «нiшi». Оскiльки в умовах свiтової економiки, що глоба-

лiзується, одним iз найважливiших активiв компанiї стає бpенд-актив, що 

дозволяє виpобляти товаpи пiд всесвiтньо вiдомими бpендами, суб’єктами 

свiтогосподаpського спiлкування, якi опеpують з товаpом-об’єктом i то-

ваpом-пpогpамою, стає об’єднання (гpупа) комеpцiйних оpганiзацiй i 

деpжавних iнститутiв. Напpиклад, виpобничо-фiнансовий комплекс, який 

стає учасником опеpацiй із товаpом-пpогpамою, виходить на такий 

шиpокий потiк свiтогосподаpської взаємодiї, що усунути його з цiєї опе-

pацiї пpактично неможливо, оскiльки за ним стоять не тiльки ТНК, але i 

деpжави, що беpуть участь в опеpацiї.  

У забезпеченнi довготpивалого ефекту вiд pеалiзацiї на свiтовому pи-

нку найскладнiших piзновидiв товаpу pоль деpжави пiдвищується. Напpи-

клад, скоpочення закупiвель комплектного устаткування підвело екс-

поpтеpiв pозвинених кpаїн до необхiдностi знаходити за пiдтpимки своїх 

уpядiв можливостi надавати пiльговi умови фiнансування. Почало застосо-

вуватися «комбiноване фiнансування», тобто поєднання деpжавної допо-

моги кpаїнi-iмпоpтеpу з пiльговим фiнансуванням покупцiв з цiєї кpаїни. 

Для забезпечення довготpивалого ефекту вiд pеалiзацiї на свiтовому pинку 

складнiших piзновидiв товаpу конкуpуючi фipми укладають угоди з iнши-

ми ТНК, ствоpюють науково-технiчнi, стpатегiчнi альянси, фоpмуються 

глобальнi союзи тощо. 
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В останнi два десятилiття з’явилися неакцiонеpнi фоpми тpанснацiо-

нальної дiяльностi: системи лiцензiйних угод, контpакти на упpавлiння, 

фpанчайзинговi угоди тощо. Подiбнi договipнi вiдносини забезпечують 

функцiонування заpубiжних пiдpоздiлiв у межах тpанснацiональних госпо-

даpських стpуктуp. Мiжфipмовi угоди неакцiонеpного типу (кpiм 

стpатегiчного паpтнеpства в науково-технiчнiй галузi) у США хаpактеpнi 

для 80% фipм, у Євpопейському Союзi – для 40 %, в Японiї – для 38%. [10, 

с. 141]. 

Великого значення набуває здатнiсть до змiни фоpм союзiв, гнучкий 

пеpехiд з однiєї фоpми в iншу (економiчного, вiйськового, полiтичного, 

фiнансового хаpактеpу). Це вiдкpиває стpатегiчний пpостip для суб’єктiв 

свiтогосподаpської взаємодiї, дає їм можливiсть своєчасно пеpегpупувати 

сили для виходу на новий piвень. Злиття, взаємнi надбання pеальних ак-

тивiв або часток капiталу – хаpактеpна pиса сучасної свiтогосподаpської 

стpатегiї. У pезультатi фоpмуються мiжнаpоднi виpобничо-фiнансовi сис-

теми, оpганiзованi за меpежевими схемами з постiйно змiнною стpук-

туpою. Вiдмiтною особливiстю сучасної свiтогосподаpської взаємодiї стає 

меpежева стpуктуpа оpганiзацiї i pозвиток «меpежевої культуpи». Пеpевага 

вiддається оpганiзованiй побудовi у виглядi меpежi, pозвитку гоpизонталь-

них зв’язкiв, а не стpуктуpнiй жоpсткостi i центpалiзованому упpавлiнню. 

Фоpмованi виpобничо-фiнансовi комплекси в буквальному pозумiннi 

слова є космополiтами. Фipми поводяться як «глобальний гpавець» – зpазу 

ж змiнюють хаpактеp pоботи, як тiльки виникає загpоза бути витiсненими з 

pинкiв конкуpентами. Подiбнi iнтегpованi виpобничо-фiнансовi системи, 

якi мають величезнi матеpiальнi i фiнансовi pесуpси i не пов’язанi iз су-

спiльним контpолем, сильно впливають на свiтову економiку i здатнi без-

посеpедньо впливати на хiд подiй, незважаючи на нацiональнi госпо-

даpства. Система, що склалася, здатна визначити залежне положення будь-

якого новачка, що хоче iнтегpуватися до неї. 

Ствоpюванi господаpськi стpуктуpи (багатонацiональнi, тpанснацiо-

нальнi, глобальнi) здатнi в умовах пеpеходу до нового технологiчного 

устpою забезпечити високоефективне виpобництво i збут товаpiв i послуг. 

ТНК дiють у пеpшу чеpгу у високотехнологiчних галузях пpомисловостi. 

Сьогоднi ТНК контpолюють до половини свiтового пpомислового виpоб-

ництва, 63 % зовнiшньої тоpгiвлi, а також пpиблизно 4/5 патентiв i лiцензiй 

на нову технiку, технологiї i «ноу-хау» [10, с. 140].  

Сеpед 100 найбiльших ТНК на початку ХХI ст. 47% дiяли у високоте-

хнологiчних галузях; 26 % з них були пов’язанi з виpобництвом пpодукцiї 

сеpедньої технологiчної складностi, 17 % – iз видобуванням i пеpеpобкою 

мiнеpального палива i виплавкою металiв. У 2012 p. 500 найбiльших ТНК 

pеалiзували 80 % свiтової пpодукцiї електpонiки i хiмiї, 95 % фаpмацевти-

ки, 76 % пpодукцiї машинобудування [11]. 
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Мiжнаpодний обмiн науково-технiчними знаннями, купiвля-пpодаж 

нових технологiй, тоpгiвля патентами, лiцензiями i «ноу-хау», а також iн-

шими видами послуг науково-технiчного хаpактеpу пеpетвоpилися на сек-

тоpи свiтової економiки, що буpхливо pозвиваються. Вони є сукупнiстю 

товаpообмiнних опеpацiй iз щоpiчним обоpотом у сотнi мiльяpдiв долаpiв. 

Мiжнаpодна тоpгiвля лiцензiями в останнi pоки pозвивалася значно вищи-

ми темпами, нiж вся свiтова тоpгiвля загалом. 

НТP iстотно пpимножила кiлькiсть галузей, якi оpганiзованi в iн-

теpнацiональному масштабi. Ефективне викоpистання в них капiталу вима-

гає великих масштабiв виpобництва, великих pинкiв, piзноманiтних джеpел 

мобiлiзацiї капiталу i науково-технiчних знань. Тpанснацiональнi 

коpпоpацiї вiдiгpають в цьому пpоцесi важливу pоль. 

Водночас вiдбуваються змiни в iнших елементах iнституцiйної стpук-

туpи свiтогосподаpської взаємодiї. Внаслiдок зiткнення загальносвiтових 

тенденцiй i нацiональних iнтеpесiв фоpмується система мiжнаpодних i 

pегiональних стpуктуp i оpганiзацiй, ускладнюються їх функцiї, pозшиpю-

ється сфеpа дiяльностi. Вони спpияють консолiдацiї цiлеспpямованої 

дiяльностi свiтогосподаpських суб’єктiв щодо погодження пpавил i меха-

нiзмiв їх функцiонування у свiтогосподаpськiй системi. Пiд егiдою таких 

мiжнаpодних оpганiзацiй, як СОТ, Мiжнаpодний валютний фонд (МВФ) та 

iншi, пpоводиться pозpобка унiвеpсальних ноpм, стандаpтiв i пpавил свiто-

господаpського спiлкування. 

Хаpактеpною pисою глобалiзацiї стало ствоpення союзiв ТНК з мега-

полiсами, у яких pозмiщується «ядpо» коpпоpацiї i якi пеpетвоpюються на 

самостiйну силу в економiчнiй i полiтичнiй сфеpi. Напpиклад, Токiо 

виpобляє удвiчi бiльше товаpiв i послуг, нiж Бpазилiя, Чикаго за масшта-

бами виpобництва поpiвнюється з Мексикою тощо [10, с. 146]. 

Однiєю iз головних сил i каталiзатоpом глобалiзацiї є iнтегpацiйнi те-

нденцiї на pегiональному, субpегiональному i мiжpегiональному piвнях. 

Сьогоднi pазом iз тpадицiйними суб’єктами – деpжавами – як свiтогоспо-

даpськi суб’єкти видiляються: виpобничо-iнвестицiйнi комплекси (тpанс-

нацiональнi i багатонацiональнi компанiї), що пеpеступили нацiональнi 

коpдони, мiжнаpоднi i pегiональнi оpганiзацiї (МВФ, Свiтовий банк, 

ЮНЕСКО, Продовольча та сільськогосподарська організація, Міжнародна 

організація праці, СОТ та iн.), iнституцiйнi iнвестоpи (пенсiйнi та iнвес-

тицiйнi фонди, стpаховi компанiї), неуpядовi оpганiзацiї (соцiальнi pухи 

тощо), свiтовi фiнансовi центpи (Лондон, Нью-Йоpк, Токiо, Фpанкфуpт, 

Паpиж та iн.), pегiональнi комплекси (iндустpiальнi окpуги), iнтегpацiйнi 

угpуповання (ЄС, НАФТА, АТЕС, МЕPКОСУP та iн.). 

Таким чином, нова якiсть свiтового господаpства пов’язана зi змiною 

pолi зовнiшньоекономiчних чинникiв у функцiонуваннi нацiональної еко-

номiки. Сьогоднi, як нiколи pанiше, пpоблеми нацiональних господаpств 
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пов’язанi з мiжнаpодним контекстом. Pоль свiтової економiки вже не 

вмiщується у фоpмулу звоpотного впливу свiтогосподаpських пpоцесiв на 

нацiональний соцiально-економiчний pозвиток, а пеpетвоpюється на могу-

тнiй чинник, що детеpмiнує напpям pуху суспiльства. 
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1.5. НОВА ГЕОПОЛІТИКА: 

ВІД АБСТРАКТНОЇ ТЕОРІЇ ДО КОНКРЕТНОЇ ПРАКТИКИ____■ 

 

 

 
 

 

 

Країни пострадянського простору наближаються до двадця-

тип’ятиріччя своєї незалежності. Для більшості з них вона формальна, бо 

вони залишаються через чверть століття в реальній залежності від зарубі-

жних капіталів, кредитів МВФ, енергетичних ресурсів. Але в будь-якому 

випадку, домоглася та чи інша країна реальної незалежності, будучи 

суб’єктом міжнародних економічних відносин, або залишається їх 

об’єктом, вона неминуче повинна визначити своє місце в системі міжнаро-

дних відносин, свій геополітичний курс, мати можливість протистояти 

глобальним викликам і ризикам. В сучасному світі і внутрішні, і міжнаро-

дні аспекти діяльності тієї або іншої країни не можуть не розглядатися 

крізь призму глобалізації, геоекономіки і геополітики. Це ключові поняття 

сучасної системи світогосподарських зв’язків. Особливо для пострадянсь-

ких країн, насамперед тих з них, які ніколи не мали власної державності і 

тільки починають розбудову своєї держави. 

 

1.5.1. Геополітика: суть і значеннявсучасному світі 

Для дослідження світових процесів, які відображають ці категорії, 

створені величезні колективи наукових інститутів у багатьох країнах світу. 

Перед ними поставлено завдання з вироблення для своїх урядів іміжнарод-

них організацій рекомендацій, пов’язаних зі стратегією світового розвитку 

в XXI ст., очікуваними і непередбаченими ризиками і викликами, які за-

грожують цим країнам і людству в цілому. Абстрагуємося від категорії 

глобалізації, що вимагає окремого розгляду, і зупинимося на змісті понять 

«геополітика» і «геоекономіка», їх значенні для сучасної суспільствознав-

чої науки і міжнародної практики. 

Треба відзначити, що саме геополітична і геоекономічна методологія 

пояснює багато процесів, що відбуваються в сучасному світі. З її допомогою 

можна краще зрозуміти ті суперечності, які виникають між країнами в між-

народній економіці і політиці, дати правильну оцінку діям тих чи інших дер-

жав в умовах глобалізованого суспільства. Експансія глобальних гравців на 

світовій арені приймає різні форми. У найнезначнішій мірі вона пов’язана з 

територіальними захопленнями в результаті збройного нападу, ведення бойо-

вих дій за межами своїх країн без санкцій ООН. Використовуються менш ра-
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дикальні, але більш ефективні методи щодо насамперед несформованих пов-

ною мірою держав, електорат, а простіше кажучи, населення яких навіть не 

підозрює, що стосовно їхньої країни здійснюється експансія. 

Не можна не погодитися з думкою французького публіциста А. Латса: 

«Геополітичні підстави часто невидимі або недоступні більшості людей, 

але вони існують, і не брати їх до уваги – самогубство» [1, с. 289300]. Ці 

слова можна розглядати і як пересторогу. Невміння, часто небажання, а 

часом і провокування загострення виникають час від часу серед державних 

протиріч, роздмухують вугілля «холодної війни», погрожуючи знову під-

палити крихкий мир на планеті. 

Отже, що означають терміни «геополітика» і «геоекономіка», чому 

вони мають настільки глобальний характер і впливають на стратегічний 

вибір сучасних країн? 

Спочатку геополітика розглядалася із просторової, територіальної точ-

ки зору, фундаментом і основою, і навіть її ядром була географічна наука. 

Походження дефініції визначають як географічну політику, що сполучила 

поняття «Земля» (територія) і «політика» (як громадська діяльність). Нерід-

ко під час визначення цієї категорії підкреслюється здатність здійснювати 

контроль над територією, захоплення або приєднання незайнятих територій. 

В даному випадку мова йде про військову, політичну, ресурсну силу держа-

ви. Оскільки геополітика не може розглядатися без урахування умов, що 

швидко змінюються, то іноді уявлення про неї носить швидше ретроспекти-

вний, ніж сучасний характер. Географія і простір в геополітиці, на думку А. 

Дугіна, виступають в тій же функції, як і гроші і виробничі відносини в по-

літекономії. Вони – головний фактор буття, що організують навколо себе всі 

інші сторони існування. По-своєму цікава думка автора, що геополітика, 

тобто залежність людини від простору (основна теза дефініції) виявляється 

лише при деякому дистанціюванні від окремого індивідуума. Якщо залеж-

ність людини від економіки явна (згадаймо тезу політекономії «виробницт-

во матеріальних благ – основа життя людського суспільства»), то осмислен-

ня глобальних проблем, міжнародних зв’язків і відносин, стратегічне плану-

вання тощо, вимагають глибокого вивчення і призначені для соціальних 

груп, що мають справу з узагальненими реальностями, країнами і народами. 

За А. Дугіним, геополітика – це світогляд влади, наука про владу і для вла-

ди, дисципліна для політичних еліт, це наука правити [2, c. 10].  

В. А. Дергачов розрізняє фундаментальну (глобальну) і прикладну гео-

політику. Фундаментальна розглядає теорії та концепції життєвого просто-

ру, світової революції, осьового простору і морської могутності, атлантизму 

та євразійства, теорію стримування і багато інших [4]. Видається важливим, 

що автор відрізняє геополітичне становище від географічного. Дійсно, будь-

яка країна – це певний географічний простір, але далеко не кожна (а краще 

сказати дуже небагато) володіє геополітичною міццю, яка забезпечується 
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розташовуваними ресурсами (людськими, військовими, економічними, по-

літико-дипломатичними, соціокультурними та т. п.). Прикладна геополіти-

ка, на думку автора, аналізує такі політико-економіко-географічні проблеми, 

як поява і розпад суверенних держав, відродження націоналізму, глобаліза-

ція і регіоналізація, транспортні коридори і залежність від енергоресурсів, 

роль міжнародних організацій і фінансових інститутів [4].  

Виділення глобальної (фундаментальної) і прикладної геополітики ро-

зширює і поглиблює зміст цих категорій, але в сучасних умовах часом 

важко відокремити проблеми фундаментального і прикладного характеру, 

настільки деякі з них взаємопов’язані, переплетені, взаємообумовлені. 

Глобалізація, атлантизм і євразійство, теорія і практика стримування ма-

ють не тільки фундаментальне, але й прикладне значення, при цьомуодне 

породжує інше, а це друге впливає на перше. В цьому і проявляється виня-

ткове значення геополітики, геополітичної методології та практики. 

Однак настільки складні проблеми, що формують предмет геополіти-

ки і які служать її матеріалом, не означають, що це наука тільки для полі-

тичних еліт, для тих, хто править. Інакше може скластися думка, що гео-

політика недоступна для «простих смертних», що її закони збагненні тіль-

ки для обраних і тільки ним же вона і служить. Абсолютно хибна думка. 

Закони геополітики повинні бути доступні для розуміння найширшим вер-

ствам людей, бо людина без такого знання не тільки не може вважати себе 

освіченою, а й не зможе орієнтуватися в повсякденному житті. Оскільки 

геополітичні реалії безпосередньо зачіпають життєві інтереси людей, гро-

мадян тієї чи іншої країнинезалежно від того, цікавлять їх питання щоден-

ної внутрішньої чи міжнародної політикиабо вони абсолютно аполітичні. 

Нерозуміння реальної геополітичної практики може створити у не-

освіченої частини населення хибні уявлення про вибір і ризики країни в 

умовах геополітичної невизначеності, що може призвести до соціальної 

напруженості, хибних орієнтирів, руху суспільства назад від свободи і 

прогресу. Тому у того ж автора, що пише про геополітику як науку про 

владу і для влади, ми бачимо вельми важливі зауваження, пов’язані з ви-

вченням геополітики: «Це наука майбутнього, основи якої в найближчому 

часі будуть викладатися не тільки в соціальних вищих навчальних закла-

дах і академіях, але і в простих школах» [2, c. 17]. Без геополітичної мето-

дології і мислення не можна пояснити сьогодення, також як без геополіти-

чних прогнозів і виробленої на цій основі стратегії не можна уявляти і 

створювати майбутнє. Тоді й торжествує соціальний песимізм. «Прийдеш-

нє опори позбавлене, минуле зганьблено жорстоко», Некрасовське нага-

дування і застереження.  

На жаль, геополітичне і геоекономічне мислення в основної маси на-

селення, в тому числі і у студентської молоді, як доводиться переконувати-

ся в практиці спілкування, геть відсутнє. А без цього людина не може розі-
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братися не тільки в суспільних процесах, що відбуваються в світі, але й у 

своїй країні. Тоді можна правлячій еліті маніпулювати свідомістю людей 

через «міністерство правди» (згадаймо Дж. Оруела), проводити 

«п’ятихвилинки ненависті», навіяти населенню через підконтрольні цьому 

міністерству ЗМІ, що «чорне  це біле», «війна це мир», «незнання  си-

ла», «свобода  це рабство», «правда  це брехня». Нажальу багатьох су-

часних державах існують такі «міністерства правди», так що впору роман 

Дж. Оруела, перевидавати під назвою «2014».  

Після краху СРСР сформувався єдинополярний світ, що породив якіс-

но іншу соціально-економічну систему, яку сьогодні нерідко іменують 

«Імперією». Світова наддержава, за уявленнями своїх керівників, володіє 

правом втручатися в будь-які конфлікти на земній кулі, керуючись своїми 

уявленнями про легітимність і справедливості тих чи інших заходів, які 

вона вважає за необхідне використовувати. Вустами сьогоднішнього пре-

зидента США знову офіційно проголошена винятковість країни, що дає, по 

суті, їй право здійснювати нову доктрину Монро. Безумовно, це якісно но-

вий етап геополітичного зсуву загальнопланетарного значення. Одним із 

проявів цього процесу стало посилення економічного чинника в глобаль-

ному протиборстві країн світу. На авансцену виходить новий напрям гео-

політики – геоекономіка.  

В літературі нерідко геоекономіка постає як нова геополітика чи еко-

номічна геополітика. Погодитися з таким визначенням можна з великою 

часткою умовності, бо економічна міць держави завжди грала найважли-

вішу роль у світовій стратегії. І в досягненні політичних цілей економічні 

важелі, як показує історія міжнародних відносин, були вирішальним мир-

ним засобомсхилити противника до поступок. В сучасних умовах поняття 

«геополітика» і «геоекономіка», їх зміст і форми прояву настільки переп-

лелися, що виділити їх як самостійні практично неможливо, якщо тільки не 

в дослідницьких цілях із застосуванням методу абстракції. Вони не тільки 

взаємопов’язані, взаємозумовлені, а й переходять одна в іншу залежно від 

конкретних форм реалізації. Не можна не визнати, що економічні, в тому 

числі фінансові, важелі представляють сьогодні зброю нищівної руйнівної 

сили у світовій стратегії. Це «високоточна» зброя здатна звергнути світ у 

рецесію або кризу, що в останні два десятиліття відбувалося неодноразово. 

Маніпуляції ФРС з доларом в ту чи іншу сторону, зміна облікової ставки в 

США чи Європі ввергає міжнародну економіку в трепет. Про капітал, що 

перетікає з країни в країну з метою максимізації прибутку, добре сказав 

Дж. Сорос, порівнявши його не з маятником, який урівноважує, а зі стале-

вою болванкою, яка хитається з країни в країну, змітаючи все на своєму 

шляху [5]. Пам’ятний дефолт у ряді азіатських і пострадянських країн у 

1998 р., криза 2008 р., з якої світ не вийшов і до сьогодні, добре ілюстру-

ють роль геоекономіки. 
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1.5.2. Нові технології геополітики 
Ще раз підкреслимо, геополітика і геоекономіка використовують сьо-

годні найширший спектр впливу в світовій стратегії. Серед них концепція, 

що отримала останнім часом широкого обговорення і яка носить назву «Soft 

power», тобто «М’яка сила». Її розробив в останні десятиліття ХХ ст. профе-

сор Гарварда Дж. Най [6]. Він же – авторитетний експерт із геополітики, що 

працював з урядовими структурами за часів Дж. Буша і Б. Обами. У 2004 р. 

була опублікована його стаття «М’яка сила – засіб досягнення успіху у сві-

товій політиці». Сьогодні цю концепцію описують, вивчають і просувають 

багато країн не тільки за кордоном, але й у внутрішній політиці. 

«М’яка сила» означає форму політичної влади ізздатністю домагатися 

бажаних результатів на основі добровільної участі, симпатії та привабли-

вості, на відміну від «жорсткої сили», яка має на увазі примушення. Дж. 

Най розглядає концепцію «м’яка сила» як здатність впливати таким чином, 

щоб отримати для автора бажаний результат. Технології, засоби, інструме-

нти «м’якої сили» в усі віки використовувалися в міждержавних відноси-

нах поряд з іншими. Дж. Най не тільки дав назву концепції, але й звернув 

увагу на виняткове значення старих і особливо нових форм впливу на лю-

дей, вчених, урядовців у країнах-конкурентах.  

Згадаймо А. Сміта, на думку якого, ринок змушує людину домагатися 

мети, яка спочатку не входила в його наміри. Поведінковий аспект лежить 

в основі політики «м’якої сили». Концепція припускає знаходження таких 

засобів впливу на людину, щоб спонукати її до певних, спершу незаплано-

ваних нею дій. Реалізація засобів впливу на людей, політиків інших країн, 

науковців, журналістівдає можливість домагатися геополітичних цілей без 

застосування насильства, збройних конфліктів, значних економічних ресу-

рсів. «М’яка сила» може застосовуватися не тільки для зовнішнього впли-

ву на об’єкти міжнародної політики, а й всередині тієї чи іншої країни, 

оскільки вона націлена не на силу розуму, а на силу сприйняття зовнішніх 

образів. «Фактично сьогодні активно впроваджуються нові технології со-

ціальної інженерії, що створюють невідомі раніше моделі прийняття рі-

шень, які змінюють когнітивний базис людини»,  відмічає Є. Пономарьо-

ва в статті «Залізна хватка м’якої сили» [7]. За допомогою цих технологій 

змінюються політичні режими в країнах-мішенях, руйнується основа наці-

ональної злагоди, загострюється до межі ситуація всередині країни і в її 

оточенні. І все це вкладається в концепцію «м’якої сили».  

Прикладів, коли зазначені технології руйнують мир і злагоду в краї-

нах, на які спрямована експансія, чимало, і вони продовжують множитися. 

Так звані революції  «оксамитові», «тюльпанові», «помаранчеві», «тро-

янд» і т. п.  приводять до зміни однієї групи компрадорсько-олігархічної 

верхівки іншою, залишаючи обдурені маси знову і знову ошуканими і роз-

чарованими до чергової «революції».  
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Таким чином, «м’яка сила» націлена на голови і морально-етичні цінно-

сті населення, передусім молодого покоління, в першу чергу, тих країн, які не 

мають сталого імунітету від такого роду експансії. Через систему освіти, на-

дання грантів, різного роду курсів, зльотів, конференцій, за рахунок прийма-

ючої сторони  все це підпорядковано меті прищепити молоді цінності «Ім-

перії». При цьому «піддаються ерозії» традиційні цінності навіть у країнах 

Старого світу, де віками створювалися неминущі цінності світової культури, 

величезні зразки найвищого мистецтва літератури, музики, живопису, архіте-

ктури. Це не може не породжувати глибоку тривогу в інтелектуальних колах 

цих країн, де праця століттями була основою протестантської етики. Тепер 

цінність праці поступається пріоритету задоволень, помірність – невгамов-

ному споживацтву, сімейні цінності – одностатевим шлюбам.  

Мало хто з західних експертів погодиться з думкою про «диверсії в 

сфері цінностей», які вживає «Імперія». Більшість ліберальних культуро-

логів з обуренням відкинуть твердження про те, що ідеологічні інститути 

Заходу цілеспрямовано реалізують цинічний розрахунок на виховання у 

своїх і чужих країнах «манкуртів» із тим, щоб стерти з пам’яті молодих 

людей звичаї і традиції своїх предків  їх родову матрицю. Більш того, ін-

телектуальна еліта «Імперії» у своїй більшості з непідробною щирістю не 

тільки вірить, а й через різні суспільні інститути намагається реалізувати в 

незахідних країнах, як їм здається,ідеї батьків-засновників Америки  Т. 

Джефферсона, А. Лінкольна, Дж. Вашингтона. Чи можна заперечувати не-

тлінність дарованих Богом цінностей  свободи людини, її незалежності, 

недоторканості приватної власності, записаних у «Декларації незалежнос-

ті» більше двох з половиною століть тому? 

Другий Президент США Дж. Адамс у 1813 р. сформулював головну 

мету майбутньої «Імперії»: «Наша непорочна, добродійна, орієнтована на 

суспільний інтерес Федеративна республіка триватиме завжди, буде пра-

вити планетою і створить ідеальну людину» [8, с. 17]. Ідеї обраності, виня-

тковості, протестантського месіанства проникли в глибини свідомості аме-

риканської еліти, що стимулюють її не тільки проповідувати ліберальні 

цінності, як вони їх розуміють, а й долучати до них народи інших цивіліза-

цій і культур. Щирість цих домагань ідеологів «Імперії» на кшталт тієї щи-

рості, яка була притаманна батькам-засновникам теорії комунізму (почи-

наючи з Бабефа) та її практичним реалізаторам в Росії – першим більшови-

кам. У їх програмах виховання нової людини під час будівництва комуніз-

му було стрижневим завданням. Зрозуміло, в абстракції ідеальної людини 

епохи комунізму немає місця ринку і приватної власності, що породжують 

відносини індивідуалістичного егоїзму, суперництва, конкуренції. Тоді як 

у ліберальній концепції ці цінності основоположні. Як узгоджуються его-

їзм ринку і приватна власність з «ідеальною людиною» Дж. Адамса, пояс-

нює Дж. Локк, але це вже інша історія.  
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Треба визнати, що і ліберальні, і комуністичні цінності нерідко за-

тверджувалися та затверджуються сьогодні подібними соціальними техно-

логіями, у т. ч. методами жорсткої та м’якої сили.  

Оскільки деякі інструменти й технології «м’якої сили» хоча б зовні 

відображають ліберальні цінності, вважається, що тільки держава, де де-

мократичні інститути мають давні традиції, здатні здійснювати таку полі-

тику. І. Радиков та Я. Лексютіна абсолютно справедливо спростовують ці 

уявлення, посилаючись на політику, яку проводив Радянський Союз, а та-

кож сучасний Китай. Автори вважають політику «м’якої сили» атрибутом 

великої держави [9, c. 19]. Чи можна погодитися, що у світі сьогодні воло-

діє статусом Великої держави тільки США, міць якої підкріплюється її за-

хідними сателітами? 

Не всі експерти, що займаються проблемами геополітики, поділяють 

думку про те, що світ сьогодні став однополярним, і для цього є чимало під-

став. Але те, що світовий лідер, який здатний проводити без оглядки на інші 

країни і «жорстку», і «м’яку» політику, тільки один  США, сумнівів немає. 

Тим більше, що Західна Європа та Японія слідують суворо в фарватері ат-

лантизму, адміністрація США кладе край навіть боязким спробам зайняти 

відмінну від США позицію щодо стратегічних питань геополітики або на-

віть з менш значних питань. Так почалося з плану Маршалла, так триває й 

досі. З. Бжезинський відверто писав про Західну Європу як про американсь-

кий протекторат з обмеженою свободою дій [3, c. 182]. За минулі чверть 

століття з того часу як помічник Президента США з питань національної 

безпеки (а в його кар’єрі була і ця посада) давав таку характеристику, про-

відні європейські держави ще більше втратили свій суверенітет. Частковояк 

члени Союзу, але більшою мірою через диктат гегемона. Навіть коли чино-

вники Державного департаменту США публічно принижують і навіть обра-

жають провідних європейських лідерів (нецензурщина В. Нуланд, прослуш-

ка особистого телефону А. Меркель, провал американського агента в Німе-

ччині), за цим слідують невиразні заяви про «неприйнятність» такої політи-

ки відносно союзників. Обмежений суверенітет країн, що входять до ЄС, не 

заперечується серйозними експертами геополітики: «…інституціональна 

форма і зміст союзницьких зв’язків Європи зі Сполученими Штатами при-

рікають її на вічну роль молодшого партнера» [10, c. 7].  

Все гостріше виявляються економічні та політичні протиріччя всере-

дині ЄС. Європейський «Гаргантюа» в особі ЄС з політичних мотивів, 

пов’язаних із «холодною війною» проти СРСР, а потім із Росією, проковт-

нули таку кількість нестравної їжі (колишні республіки СРСР та його краї-

ни-сателіти), що сьогодні відчуває гостре нездужання. Європейська єдність 

повільно, але неухильно «піддається ерозії». «Младоєвропейці» своїмтяж-

ким економічним становищем не тільки псують «глянсову обкладинку 

процвітаючої Європи», а й тягнуть із бюджету ЄС все більші суми «допо-
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моги». Бюджет ЄС тріщить, оскільки Греція вицідила з нього багато мілья-

рдів доларів. Все це не може не дратувати батьків-засновників ЄС  Німе-

ччину і Францію  основних донорів Євросоюзу. Спалахнула «нова холод-

на війна» з Росією, що породжує нові проблеми для Європейського союзу. 

Сполучені Штати, як головний актор цієї холодної війни «продавлює» все 

більш жорсткі економічні санкції відносно Росії. Третій рівень (пакет) цих 

санкцій істотно зачіпає економічні зв’язки західних кампаній, оскільки об-

сяг зовнішньої торгівлі Росії з ЄС – близько 400 млрд дол. Залежність від 

енергоресурсів критична. Поступитися тиску США – означає серйозні еко-

номічні втрати для ЄС, якому не вибратися з рецесії, протистояти  озна-

чає «підірвати» атлантичну єдність, на що єврочиновники, які «годуються» 

в Брюсселі, ніколи не підуть. 

Судячи з усього, Росія приречена на якийсь термін на згортання акти-

вних зовнішньоекономічних зв’язків з Європою і переорієнтацією їх на 

Китай та інші країни тихоокеанського регіону. Що стосується російських 

енергоресурсів, то в майбутньому, на що розраховують США, вони будуть 

заміщатися сланцевим газом з Америки, якщо сланцевий газ не виявиться 

блефом. Можливі й інші сценарії, але всім їм буде бракувати оптимізму в 

подоланні геополітичних протиріч.  

Засновник концепції «м’якої сили» Дж. Най виділяв крім військової, 

економічну і м’яку силу, розділяти які можна тільки умовно. «Жорстка си-

ла» може використовувати м’які технології впливу на об’єкт, «м’яка»  

вельми жорсткі, до яких слід віднести використання «Імперією» таких тех-

нологій, як обвалення фінансової системи об’єкта експансії, економічні 

санкції та блокади, витончені інформаційні війни, кібератаки на банківські 

системи. Методам і технологіям, якими володіють великі світові гравці, 

немає числа. Однією з технологій, що широко використовуються США в 

якості «м’якої» сили, яка має вельми «жорсткі» наслідки, є кредитна екс-

пансія (назвемо її так). Супердержава або контрольована нею міжнародна 

фінансова організація надає країні-позичальнику кредит на певних вигід-

них країні-кредиторові умовах. Країна, що розвивається, під загрозою де-

фолту вимушено приймає кредит на невигідних для себе умовах. Через пе-

вний час, не маючи можливості розплатитися з отриманим кредитом, по-

зичальник просить новий кредит для погашення старого під вищий відсо-

ток. Наданий одного разу кредит перетворюється на «кабальний» без успі-

ху будь-коли від нього позбавитися. Так, економіко-політичні інститути 

позичальника потрапляють під постійний контроль країни-кредитора.  

Цю технологію описав безпосередній виконавець проекту спеціальних 

агентств США  приватних і державних урядів країн Центральної  і Пів-

денної Америки, а також Близького Сходу. Дуже докладно описана опера-

ція, що була проведена в Саудівській Аравії. З метою звернути увагу світо-

вої громадськості на експансіоністські дії таємних агентств і спецслужб 
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США, автор назвав свою книгу «Сповідь економічного вбивці». 

Дж. Перкінс, який опублікував книгу з епатажною назвою, високопостав-

лений економічний радник, працював в Управлінні національної безпеки 

США, пов’язаному з цією технологією. В передмові до своєї книги він го-

ворить про неї, як про реальну історію у своєму житті: «Економічні вбивці 

(ЕУ)  це високооплачувані професіонали, які виманюють у різних держав 

по всьому світу трильйони доларів... Вони використовують такі засоби, як 

шахрайські маніпуляції з фінансовою звітністю, підтасування на виборах, 

хабарі, вимагання, секс і вбивства... Я знаю, про що говорю. Я сам був ЕУ» 

[11, c. 1]. Хто ж ці анонімні «вони» з книги Дж. Перкінса? Це ті, хто пере-

качують трильйони в «сейфи найбільших корпорацій і кишені кількох най-

багатших сімей, контролюючих світові природні ресурси» [11, c. 1]. Опуб-

ліковані в 1980-ті роки відвертості Дж. Перкінса викликали у світової гро-

мадськості своєрідний шок, а книга на роки стала бестселером. Однак пос-

тупово шок пройшов, бо з’явилися нові, більш витончені способи та тех-

нології «м’якої сили», що були розроблені в США. 

 

1.5.3. США та ЄС в контексті геополітики 
В. Бернстайн, розглядаючи історію світової торгівлі, скаржиться: «У 

наш час вважається, що найгірше бути американцем. По всьому світу полі-

тичні лідери та журналісти засуджують нашу зовнішню політику, яка 

їмабсолютно справедливо здається однобокою, що викликає небезпеку» 

[12, c. 398]. Вчений нарікає, що французи як завжди досадують на зроста-

ючу міць Сполучених Штатів, цитує французького журналіста, який вва-

жає опір заокеанському монстру обов’язком кожного європейця, бачачи в 

цьому єдиний засіб боротися з американською гегемонією [12, c. 398].  

Ми бачимо, що журналіст, якого цитує відомий і авторитетний амери-

канський вчений, лише відверто озвучив тривогу, яка давно охопила інте-

лектуальні кола не тільки Франції, а й інших великих країн Європи перед 

зростаючою експансією американської «Імперії». Одним із найяскравіших 

представників цих кіл є видатний французький вчений, філософ, соціолог, 

автор сотні книг і багатьох сотень статей, видавець трьох престижних єв-

ропейських журналів А. де Бенуа. Ідейна течія, яку він представляє, ста-

вить за мету зберегти, відстояти європейську ідентичність. Головна небез-

пека останньої, вважає вчений, виходить від США, які разом з Великобри-

танією насаджують в Європі й світі політичний лібералізм англосаксонсь-

кого типу, егоїстичний індивідуалізм, який базується на ринковій основі, 

що підриває соціальні основи та цінності громадянського гуртожитку [13].  

Для тогощоб краще зрозуміти погляди представників цього напрямку 

інтелектуальної думки в Європі, наведемо деякі висловлювання французь-

кого вченого: «Європа, що володіє спадщиною трьохтисячолітньої інтеле-

ктуальної традиції, має все необхідне, щоб повалити американську гегемо-
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нію. Але вона все ще не хоче взяти на себе пов’язану з цим історичну від-

повідальність», – пише автор у розділі «Європа і глобалізація» [13, с. 171]. 

Але задамося питанням, хто наділений відповідальністю за долі країни в 

тій чи іншій державі? Мабуть, перш за все, обрані народом керівники  

президенти, канцлери, прем’єр-міністри, депутати та інші.Тоді вони винні 

в тому, що «представляють свої багатства на хиже розграбування багато-

національним фірмам і фінансовим ринкам. Дозволяють своїй еліті виїж-

джати в Сполучені Штати, які без її мозкового підживлення залишилися б 

в області наукової і технологічної творчості середнього рівня державою. 

Віддають функції оборони керованому з Вашингтона Альянсу, повністю 

підпорядкували свою, що знаходиться в зародковому стані, дипломатію 

диктату країни, яка нещодавно без коливань бомбардувала один з її наро-

дів» [13, с. 171172].  

Потрібно визнати, що політична еліта ЄС неоднорідна. Вона, як і дер-

жави, що входять до Союзу, розколота на прихильників незалежної від 

США геополітичної гри і тих, хто орієнтується на Вашингтон. Йдеться й 

про єврочиновників Брюсселя, і про керівників європейських держав. Ке-

рівники країн-засновників ЄС, за винятком Англії, завжди виступаючої «на 

підтанцьовці» у північноамериканців, стурбовані все більшою втратою су-

веренітету, але поки, як свідчить А. де Бенуа, не в змозі змінити ситуацію. 

Автор вважає: «Багатополярність, про яку сьогодні говорять як про реаль-

ність, швидше віртуальна» [13, с. 171172].  

Визнаючи гегемонію США в основних областях могутності  техно-

логічній, економічній, фінансовій, військовій, медійній та культурній, вче-

ний вважає головною метою американців загальмувати, наскільки це мож-

ливо, трансформацію західного універсаму в планетарний плюріверсум. 

А. де Бенуа робить незвичайний для затверділої в геополітиці точки зо-

рувисновок про загрози американській наддержаві: «...їх головний против-

ник не Китай і не мусульманський світ, а Європа: якщо вона, стверджуючи 

свій суверенітет, звільниться від їх опіки, Сполучений Штати втратять свій 

майже винятковий контроль над світом і опиняться зобов’язаними співвід-

носити себе з нововиникаючими могутностями» [13, с. 173].  

Добре б засвоїти цю істину тим політикам в країнах третього світу, які 

шукають заступництва Сполучених Штатів, бо за опіку і заступництво 

наддержави місцевій еліті доводиться платити здачею національних інте-

ресів (див. «Сповідь економічних убивць»). Що стосується європейських 

політиків, то А. де Бенуа нагадує їм, що сама Європа тримає в своїх руках 

свою долю і долю світу [13, с. 173]. 

 

1.5.4. Геополітична революція ХХІ століття 
Не всі експерти в науковому товаристві, а головне, представники по-

літичних кіл незалежних країн визнають віртуальний характер багатополя-
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рності в світі. Але якщо представники наукових кіл пишуть про багатопо-

лярність як про процес, який ще тільки починається, то політики країн, що 

не входять до «Імперії», бачать багатополярність як реальність, що вже 

утвердилася в геополітичному просторі сучасногосвіту.  

К. Брутенц стверджує, що почався процес відмирання однополярного 

світу, людство вступає в нову геополітичну епоху, в якій формується полі-

центричність.Автор цитує Ф. Закарія: «Ми вступаємо до постамерикансь-

кого світу, який визначається і зміцнюється з багатьох центрів, багатьма 

народами» [10, c. 6]. І тут жеК. Брутенц говорить про СШАяк про країну, 

яка залишається в найближчі роки, а можливо, десятиліття, єдиною надде-

ржавою [10, c.6].  

Що стосується «десятиліть», то нам видається такий сценарій для 

США занадто оптимістичним, що ігнорує фактор Китаю. Фантастичний 

ривок, який зробила КНР в останні два десятиліття, дозволяє говорити про 

неї, як про наддержаву, що вже відбулася. Феноменальні річні темпи еко-

номічного зростання у 812% (з урахуванням рецесії в західному світі), 

нарощування ракетно-ядерного потенціалу, вихід у космос, унікальний де-

мографічний фактор ставить під сумнів гегемонію США на «найближчі 

десятиліття». «ХХІ століття формується як століття країн, що розвивають-

ся, також як ХХ століття було століттям Америки, а ХІХ  століттям Анг-

лії» [10, c. 6]. Та й автор «Великої геополітичної революції» відзначає оче-

видне – у гранди сучасної геополітики вже висунувся Китай, якому проро-

кують роль нової супердержави [10, с. 5].  

Нам видається, що він вже активно грає цю роль, з чим доводиться 

рахуватися і західній «Імперії», і іншим країнам світу. Інша справа, що 

грає він поки засобами, які були притаманні цій цивілізації багато століть і 

тисячоліть, а не «нахраписто», як це роблять США. У виникаючих час від 

часу світових конфліктахвін намагається частіше за все зайняти колись 

традиційну для Китаю позицію «сидіти на високій горі, спостерігаючи за 

бійкою тигрів у долині». Сьогодні Китай проводить розумну і гнучку полі-

тику, використовуючи вигідну для себе кон’юнктуру світового ринку. До-

сить сказати, що профіцит зовнішньої торгівлі із західним світом стано-

вить у КНР сотні мільярдів доларів, а валютні запаси  трильйони доларів.  

Ми опускаємо опис корінних змін, які відбуваються на геополітичній 

карті світу. Це і сформоване п’ятьма найбільшими країнами світу 

об’єднання БРІКС, що змінює роль Євразії, підйом і вплив на світові між-

народні трансформації азійсько-тихоокеанського регіону, претензії на роль 

великих світових гравців Бразилії, Індії, Аргентини, Індонезії, Туреччини. 

Новий етап геополітичної революції на Планеті триває, народжуючи 

нові виклики і ризики для окремих держав, людства в цілому. Якщо пого-

дитися з думкою, що майбутнє сторіччя  століття боротьби за ресурси, то 

можна з упевненістю констатувати, що людство чекають роки найжорсто-
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кішого протиборства між країнами і державами за контроль над джерелами 

води, нафти, газу, мінеральної сировини, продовольства. «Нова холодна 

війна», в жорна якої потрапила сьогодні Україна,  провісник майбутніх 

конфліктів. Та й на сьогоднішній геополітичній карті світу тліючих  про-

тистоянь, що розростаються, крім подій в Україні, чимало. Нестабільний 

Близький Схід, спірні територіальні питання в Азії, не припиняються лока-

льні конфлікти в Африці. Все це породжує похмурі сценарії майбутнього 

Землян, хоч і зберігається альтернатива. 
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1.6. НОВИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ  

ПОРЯДОК І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ 

НОРМИ КОНФУЦІАНСТВА___________________________________■ 

 

 

 

 

 

 
Сучаснесвітовегосподарство розвиваєтьсявдіалектичнійборотьбієдно-

стііпротилежностей,яка зумовлюєвиникнення різнихпротирічнаглобально-

му рівні. 

Однез основнихпротирічурозвитку людськогосуспільствакриєтьсяміж 

суспільнимхарактеромвиробництваіприватновласницькоїформою привлас-

ненняйогорезультатів.Вонопроявляється якумалому, тобтонамікрорівні (в 

межахокремихпідприємств, фірм, транснаціональнихкомпаній тощо), такіу 

великому – намезо- тамакрорівнях, тобтовмасштабахмакрорегіонівівсієї 

світової економічноїсистемивцілому. 

Стосовно розвиткусвітовогогосподарствасуперечністьміж суспільни-

мхарактеромвиробництваіприватновласницькоїформою привласненняре-

зультатівйогодіяльності проявляєтьсявпостійній боротьбіміжіндустріаль-

норозвиненимикраїнами, де зосереджені«верхні» структурніповерхивиро-

бництваі тими, що розвиваються– переважнопостачальникамисировини, 

палива, дешевоїробочоїсилитаін. Природно, чимдешевшеЯпонія, США, 

Німеччина та іншііндустріальнорозвинені країникупуютьруду, нафту, де-

ревину і ін.сировиннупродукціювкраїнах, що розвиваються,– тимбільший 

прибутоквонимаютьнакожномувиробленомуавтомобілі, холодильнику, те-

левізоріііншому товарі, який постачавсяниминавнутрішнійі зовнішнійри-

нок.Такимчиномпроявляєтьсяглобальнийхарактерексплуатаціїоднихкраїні

ншими.Цесвогородуекономічнийзаконсучасноїглобалізаціїі одна зпри-

чинвиникненняруху «антиглобалізму».  

 

1.6.1. Протирічча між суспільним характером виробництва і при-

ватновласницькою формою привласнення його результатівв умовах 

науково-технічного прогресу та глобалізації 

Науково-технічний прогрес, на жаль, не знижуєгостротуданого проти-

річчя. З часомвоно навітьпосилюється, оскільки розривудоходахнаселен-

нявисокорозвиненихі слаборозвиненихкраїн, якзазначаву своїхробо-

тахБ.Болотін, не зменшується, анавпаки, зрос-

тає[1].Підтвердженнямзростаннябідностівідсталихкраїнслужитьвимушена
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масштабнаміграціяїхнаселеннядорозвинених країн, дездійснюється його-

експлуатація, що свідчить просправедливістьтезиз приводу нової форму-

колоніалізму –неоколоніалізму. 

Відомийросійсько-американський соціологПитиримСорокін своїми 

науковимидослідженнямидовівпро існуванняпевногопорогув «рельєфнос-

ті» доходів багатихі найбіднішихдецилівнаселення окремихкраїн. Після 

йогопереходувтакихкраїнахможестатися соціальнийвибух(прикладом цьо-

му може служитицарськаРосія). Вумовахглобалізаціїбідність івідсталість-

слаборозвиненихкраїн, економіка якихє складовоючастиною єдиноїсвіто-

воїекономічної системи, таїтьзагрозусоціальнихпотрясінь нетількиналока-

льному, регіональному таміжрегіональномурівнях, алеівмасштабахвсього 

сучасного світу.  

Глобалізація, яка охопилавнаш часпрактичновсі країнисвіту, обумо-

виласкладання соціально-економічного утворення, названевідомимамери-

канськимвченимІ.Валлерстайномсвіт-системою.  

Економіка цієїсистеми включаєядро, чи як вонозазвичай іменуєтьсяв-

міжнароднійекономіці –Центр, атакожПериферіюіНапівпериферію. Функ-

ціонуваннясоціумувційсвіт-системівідбуваєтьсявнаш часяк ніколискладноі 

нестійко. Виниклиі розвиваютьсяглобальніпроблемилюдства –

демографічна, продовольча, екологічна, водогосподарськайін.  

Такаситуаціянапланетіпояснюєтьсянаступним:по-перше, кожнасисте-

мамає початок іжиттєвийцикл, що досягаєвпевниймоментточкибіфуркації. 

У цьому пунктінавітьнезначнівпливи приводятьдо масштабних змінвсис-

темі, щопризводитьдо її кінцяв існуючомувигляді;по-друге, сучаснасвіт-

системаяксистемаісторичнана сьогодні, на думку І.Валлерстайна, вже до-

сяглау своєму розвиткуточкибіфуркаціїівступилавстадіюзавершальноїкри-

зи[2, с. 26–29].  

Яквважає вчений, навряд чивоназбережетьсячерез50років.Ніхто не-

знає– чи буде вонакраще абогіршеза існуючу, але 

те,щоперехіднийперіодбуде дуже складнимі важким, такце –безперечно. 

Різногороду потрясінняу світовійекономіціі в життінародівсвіту, з 

якимистикаєтьсялюдствона початкуХХIст., підтверджує припущенняаме-

риканськоговченого.Вочевидь,світнапорозісистемнихзмін. Багато локаль-

них і регіональних проблеми, що існували рані-

ше,вумовахглобалізаціїперетворюютьсяу всесвітні. Нацьомутлібезперерв-

новиникають ізагострюютьсяконфліктиміжкраїнами, особливо міжкраїна-

миЦентруіПериферії. Виникають кризи(фінансові, економічні таін.), які-

однимиполітичними таекономічнимизаходамине завждивдаєтьсяпогасити.  

Сучаснийсвіт стрімкорухається донової, синтезованоїмоделі розвитку. 

Їїхарактеризують нетількиякісне відновлення технологічноїбази виробниц-

тва, широке впровадженняресурсо- таенергозберігаючихтехнологій, а й 

принципововажливі зрушеннявструктурі, змісті і характеріпроцесіввироб-
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ництваіспоживання.Світова спільнотапоступоводолаєнеспроможнийком-

плекс«боротьбидвохсистем». Але припиненняіснуваннябіполярноїмоделі 

міжнароднихвідносинпоряд ізпрагненням добагатополярноїмоделівиявив 

іінший, найгострішийконфлікт усвітогосподарчоїсистемі–

взаємовідношенняміж центральною(Північ) і периферійнимичастина-

ми(Південь) світової економіки. 

На сьогоднідо 80% всіх ресурсів світовогогосподарстваконтролює-

такзваний«золотий мільярд», якийохоплює лишешостучастинунаселення-

планети(у томучислі лише СШАі країни ЗахідноїЄвропи –70% світових 

ресурсів). Ціпроцвітаючікраїнирозпоряджаються84,7% світовогоВНП, на-

їхніх громадянприпадає84,2% світової торгівлі, 85,5% заощадженьнавнут-

рішніхрахунках. Склалисявеличезнідиспропорціївстратифікаціїдоходівжи-

телів країніз різнимирівнямисоціально-економічного розвитку (табл. 1.6.1). 

Таблиця1.6.1 

Стратифікація доходів населення регіонів ікраїн світу[1] 

Країни 

та регіони світу 

Дохід на душу 

населення, 

дол. США 

% досередньосвіто-

вого показника 

% доходів 

1децилі 

% доходів 

10 децилі 

Світ у цілому 4955 100 0,7 50,8 

Західна Європа, 

в т.ч. Люксембург 

15833 

37706 

320 

761 

2,7 

3,5 

25,4 

23,9 

Східна Європа 7249 146 2,9 24,8 

Латинська Америка 4852 98 0,8 44,1 

Регіон МЕНА 

(Північна Африка, Близь-

кий та СереднійСхід) 

3476 

11314 

6782 

70 

228 

147 

2,8 

2,4 

2,1 

26,8 

28,2 

35,0 

Азія (без країн МЕНА) 

в т.ч.Японія 

Непал 

2239 

15771 

1106 

45 

318 

22 

2,2 

4,8 

3,2 

35,0 

21,7 

33,8 

Африка (без Північної), 

в т.ч.ПАР 

Нігерія 

982 

6505 

563 

20 

131 

11 

0,9 

0,7 

1,6 

54,9 

46,9 

40,8 

 

Проблемавиживанняробитьнеобхідною органічнуінтеграціюЦентру 

таПериферіїіснуючоїсвіт-системи наосновіїх взаємноїадаптації таактивіза-

ціївзаємозв’язків. Прицьомувперехіднийперіод, уякийвступиввесьсвіт, до 

людей приходить розуміннянеможливостібільшжитивумовахконфронтації. 

Потрібне конструктивнетворчемислення, що відповідаєновимреаліям.  

Сутьйого полягаєв тому, щодляподоланнярозривуврівняхсоціально-

економічного розвиткуміжрозвиненими країнамиікраїнами, що розвива-

ються, останнівимагаютьвід розвиненихкраїнрізнихпоступок, зокремароз-

ширеннядоступусвоїх товарівнаринкирозвиненихкраїн, посиленняприпли-

ву до країн Периферії знаньі капіталу(особливо у формі допомоги), спи-

сання старихборгівітаке ін. 
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1.6.2. Концепція нового міжнародного економічного порядку як 

альтернатива сучасним міжнародним відносинам 

Концепціянового міжнародного економічного порядку народилася як 

альтернатива міжнародним відносинам, що базується на законах нерівно-

мірності розвитку країн світу та протиріччі між суспільним характером ви-

робництва і приватновласницькою формою привласнення його результатів 

у глобальних масштабах.Новий економічнийпорядок (НЕП) –

пакетвисунутихкраїнами, що розвиваються,пропозиційщодо докорінної 

змінивїхвідносинах зіндустріальнорозвиненимикраїнами.Ціпропозиції ма-

ютьза метуприскоренняекономічногозростання слаборозвинених країніпе-

рерозподілсвітового доходуна їх користь[3, с.209]. Деклараціящодо вста-

новленняновогоміжнародногоекономічного порядку 

(НМЕП)булаприйнята1 травня 1974 р.Генеральною АсамблеєюООН.У ній-

зазначалося, щонакраїни, що розвиваються, вяких проживає70% населення 

земної кулі, припадає лише30% світовогодоходу.Новийміжнародний еко-

номічнийпорядокповиненбути заснованийна20принципах, до найважливі-

ших ізяких можнавіднести:  

 повна іефективнаучастьнаосновірівностівсіхкраїн увирішенні сві-

товихекономічнихпроблем; 

 кожнакраїнамаєправоприйнятитуекономічнуі соціальнусистему, 

якувонавважає найбільш відповідноюдляїї власногорозвитку; 

 повнийневід’ємнийсуверенітеткожної державинадсвоїмиприрод-

нимиресурсамиівсією економічноюдіяльністю;  

 регулювання та наглядзадіяльністютранснаціональнихкорпора-

ційшляхом вживання заходіввінтересахнаціональноїекономікикраїн, вяких 

діютьтакі корпорації, наосновіповного суверенітетуцихкраїн;  

 справедливе тарівноправнеспіввідношенняміж цінаминасирови-

ну, сировиннітовари, готові вироби танапівфабрикати, що експортують-

сякраїнами, що розвиваються, і цінами натовари, що експортуються;  

 наданнявсім міжнароднимспівтовариствомактивної допомогикра-

їнам, що розвиваються,без будь-якихполітичних чивійськовихумов; 

 забезпечення сприятливихумовдляпередачі фінансовихкош-

тівкраїнам, що розвиваються[4].  

Основніположення Деклараціїбули розвиненіідоповненівПрограмідій-

зівстановленняновогоміжнародногоекономічного поряд-

ку(прийнятійодночасно зДекларацією) і вХартіїекономічнихправі-

обов’язківдержав(схваленійГенеральноюАсамблеєюООНу грудні1974 р.).  

Зазначенітридокументи–Декларація,  Програмадій щодо встановлен-

няновогоміжнародногоекономічного порядкуіХартіяекономічнихправі-

обов’язківдержав –сталиосновою Концепції НМЕП.  

Ключовимиідеямицієї Концепціїє: 
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 створеннядлякраїн, що розвивають-

ся,пільговогорежимуучастівміжнароднихекономічнихвідносинах; 

 наданнярозвиненимидержавамидопомогикраїнам, що розвива-

ються,на стабільній, передбачуваній основіта в обсягах, відповіднихмасш-

табамсоціально-економічних проблемцихкраїн, атакож полегшенняїхбор-

говоготягаря. 

 

1.6.3. Проблеми втілення в життя НМЕП та її гуманізації 
ПояваКонцепціїНМЕПі прийняття їїосновнихположеньГенеральною 

АсамблеєюООНозначає, щовміжнароднихекономічнихвідносинах відбули-

сясерйознізрушення.Однак Програма дій з реалізаціїновогоміжнародного-

економічного порядкувикликаєзапеклісуперечки.На думкубіднихкраїн, ви-

сунуті цією Програмоюпропозиціїпройнятідухомрівностіі справедливос-

ті.ДлябагатьохжерозвиненихкраїнідеяПрограмизводиться до вимоградика-

льногоперерозподілудоходів ібагатствавсучасномусвіті, щозовсім невідпо-

відаєїхінтересам. Керівники багатьохрозвиненихкраїнпереконані, щоне іс-

нує«швидкого лікування» від економічноївідсталостііщобіднікраїни по-

винніпройтитимжешляхомтерплячоїнапруженої працііпостійного накопи-

ченнякапіталу, яким пройшлирозвинені країнизаостаннідвасторіччя[6]. До 

тогож,стагфляціяімлявістьекономічного зростання, що вражаютьбагато 

країн, що розвиваються,не створюютьсприятливуатмосферудлящедрос-

тіірозуміння їхпроблемвисокорозвиненимикраїнами.Крім цьо-

го,середсамихкраїн, що розвиваються,немає єдностівборотьбізановий еко-

номічнийпорядок.Пояснюєтьсяце, якмінімум, двомапричинами. 

По-перше, відбулосясерйозне ослабленняєдностісамихкраїн, що роз-

виваються,у відстоюваннісвоїх вимог, викликане швидкоюдиференціаці-

єюцихдержаві насампередвиділеннямтакихїхпідгруп, 

як«новііндустріальнікраїни», «країни-нефтоекспортери», «багаті острови» 

та ін.  

По-друге, вступнизкивисокорозвиненихкраїндопостіндустріальноїс-

тадіюрозвитку, сприялозменшеннюїхпотреб упаливно-сировинних ресур-

сахідешевій робочій силі, які є основнимважелемтискукраїн, що розвива-

ються,впереговорнихпроцесахізвисокорозвиненимикраїнами. 

Виходячиз розглянутих вищепричин, відбулося зниження значення 

економічнихчинниківвреалізаціїпринципівНМЕП.Звідсивипливає, щоКон-

цепція, основноюідеєю якоїє згуртуваннявсіхнародівпланетина новійспра-

ведливій основівзаємин, всучаснихумовахіснуючоїсвіт-системи повинна 

мати нетількиекономічне підґрунтя,алей серйознунауково-обґрунтовану 

філософськудоктринугуманістичногоспрямування. 

Віднайдавнішихчасів донашихднівсклалосьбагатофілософськихвче-

ньпро справедливийсвітоустрій. Нанашпогляд, особливої уваги заслуговує 

конфуціанство, якепідтверджуєсвоюжиттєздатністьвже протягом біль-
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шедвохтисячоліть. Відповідно до даноговченнявсистемівідносинміжнаро-

дамиповиннізникнутипроявинерівноправності, диктату, дискримінації. 

Якщозвернутисядо відомоїпраціКонфуція«Лунь-юй» («Бесіди ісу-

дження»), написаноїбільшедвохз половиноютисячроків тому, томожнапо-

бачити, що багатоморально-етичних норм, які вченийзакладаву державну-

політику та управліннявдалекічаси, корелюютьсяз сьогоднішнімиосновни-

мипринципамиміжнароднихвза-

ємин.Великийдавньокитайськиймислительпроповідуєлюдинолюбство, че-

сністьв управліннідержавою інародом, повагуморально-етичних норм. За-

снована нимфілософськашколаконфуціанствавпродовжстоліть справлялаг-

либокий впливнарізні аспектисуспільного життястародавньогоКитаюі про-

довжуєкористуватисявеличезнимавторитетому сучаснихкитайців. Їїмора-

льно-етичні нормивдодаткудо сучаснихміжнародних відносин іНМЕПс-

приялибзгуртуваннюлюдствавглобальномувиміріі знизилобіснуючунап-

руженістьміжкраїнамиінародамисвіту.  
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1.7. СВІТОВА ПОЛІТИКА  

В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН_____________________■ 

 

 

 

 

 

 
На сучасні міжнародні процеси та трансформації великий вплив спра-

вили по черзі наступні фактори: розпад біполярної системи міжнародних 

відносин та його наслідки; встановлення однополярної системи на чолі із 

США та намагання побудови багатопоряного світу; і, нарешті, економічна 

криза 2008 р., що мала свої корені не тільки у сфері фінансів та економіки, 

але і політики та соціальних відносин. 

 

1.7.1.Сучасна система міжнародних відносин 

Головними поняттями, що визначають сутність системи міжнародних 

відносин, є стабільність та динаміка. Проблема стабільності системи між-

народних відносин загострилася на фоні світової економічної кризи 

2008 р., що призвела до необхідності застосування державних неринкових 

механізмів регулювання не тільки в економічній сфері, а і у соціальних 

процесах. На фоні таких світових тенденцій знову виникає проблема під-

силення національних держав, які підсилюють свій суверенітет, що, у свою 

чергу, призводить до проблеми «відкритості-закритості» світової системи 

міжнародних відносин та світового ринку. Якщо держава самоізолюється 

від світових процесів, виникає проблема саморозвитку, а якщо, навпаки, 

дотримується принципів максимальної відкритості, з’являються ризики 

втрати безпеки, ідентичності, а згодом і суверенітету. Такі процеси і загро-

зи актуалізують необхідність перегляду основних принципів стабільності 

та динаміки системи міжнародних відносин. 

Розвиток системи міжнародних відноси тісно пов’язаний із розвитком 

теорій гегемонії окремих держав або сил у світових процесах. Сам термін 

походить від грецького hegemonia, та означає домінуюче положення одно-

го з елементів системи та пригнічення цим елементом інших елементів да-

ної системи. 

У сучасній теорії міжнародних відносин однією з перших досліджува-

ли проблеми гегемонії теорії «гегемоністської стабільності»(Р. Кохейн, 

Дж. Рагги, О. Янг, Е. Хаас), яка виникла під час дослідження Великої де-

пресії 1929–1933 рр. [1] і отримала подальший розвиток у зв’язку із кри-

зою 1970-х рр. Ключовою тезою даної теорії було те, що стабільність між-

народних відносин залежить від розподілу влади між державами. На пог-



86 

 

ляд Ч. Кінделбергера держава-лідер необхідна для підтримки міжнародної 

стабільності, відкритості та стійкості світової економіки. І така держава 

повинна дотримуватися п’яти принципів «загального блага», або «суспіль-

ного блага»: 1) лідер повинен надати протициклічне або хоча б стійке дов-

гострокове кредитування; 2) створити відносно стійку систему курсів ва-

лют; 3) відповідати за координацію макроекономічної політики більшості 

держав міжнародних відносин; 4) підтримувати відносно відкритий ринок 

для товарів першої необхідності; 5) за необхідності виступати як остання 

кредитна інстанція, яка забезпечує ліквідність під час фінансової кризи [1].  

Застосовуючи дану теорію до розвитку системи міжнародних відносин 

кінця ХІХ–ХХ ст., слід виокремити наступні тенденції. Через втрату про-

відних позицій Великою Британією і небажання США взяти на себе зо-

бов’язання лідера у світовій системі міжнародних відносин відбулося кіль-

ка криз як політичного, так і економічного характеру. Після Другої світо-

вої війни США, виходячи із власних національних інтересів, взяли на себе 

роль світового лідера, що дозволило встановити певну стабільність і стій-

кість світової системи міжнародних відносин. У той же час слід підкресли-

ти існування біполярної побудови системи міжнародних відносин другої 

половини ХХ ст. Так, СРСР та США були лідерами у соціалістичній та ка-

піталістичній системах відповідно.  

На сьогодні теорія Ч. Кінделбергера втрачає свою актуальність у 

зв’язку із значними трансформаціями основ побудови світової системи 

міжнародних відносин і потребує перегляду. Одними з перших почали її 

критикувати представники лібералізму у зв’язку з тим, що реалісти визна-

чали всі процеси лише національними інтересами окремої держави. Кри-

тика була зосереджена на тезі, що через неузгодженість між державами та 

відсутність гегемона система міжнародних відносин стала менш стабіль-

ною [3]. На думку представників ліберальної школи об’єктивно жодна 

держава, використовуючи лише свою владу, не може досягти стабільності 

на міжнародній арені. Ліберали розглядали гегемона, як і будь-яку іншу 

державу, яка керується перш за все економічними інтересами, інтересами 

матеріального блага та безпеки. Найбільш повно дані підходи були висвіт-

лені у працях Р. Коена та Д. Лейка. На думку науковців, окрім держави-

гегемона, великий вплив на стабільність системи міжнародних відносин 

справляють і наднаціональні утворення та міжнародні організації. Так, 

ООН, МВФ, СОТ мають інструменти впливу на окремі держави через за-

стосування санкцій, що значно знижує роль гегемона. На думку авторів, 

без даних міжнародних установ міжнародна економіка та міжнародна по-

літика були б занадто нестабільними, менш відкритими та більш конфлікт-

ними [4].  

Для розвитку теорії міжнародних відносин кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

характерною є тенденція до визнання розмаїття основних акторів міжнаро-
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дних відносин. Дж. Най пропонує розглядати сучасну систему міжнарод-

них відносин в якості трирівневої шахової гри (three-dimensionalchessgame) 

[5]. Науковець, посилаючись на визначення гегемонії Р. Коена, за яким це 

порядок міжнародних відносин, коли одна держава «є достатньо сильною, 

щоб затверджувати основні правила, регулювати міждержавні відносини, і 

має силу щоб так діяти» [5], зазначає що у сучасному світі лідер визнача-

ється завдяки трьом ознакам: військовій могутності, економічній могутно-

сті та транснаціональним відносинам. На думку Дж. Ная, на першому рівні 

світ є однополярним, оскільки військова могутність США не викликає 

сумнівів. На другому рівні світ є багатополярним, оскільки економічна мо-

гутність США ставиться під сумнів такими центрами, як ЄС, Японія чи 

Китай. На третьому рівні, де розглядається вплив недержавних акторів, 

світ взагалі не піддається класифікації полярності. Тому, на думку науков-

ця, розглядаючи устрій світової системи, необхідно використовувати по-

няття «м’яка сила», за допомогою якої сучасний лідер і має виконувати 

своє призначення. 

Дискусії з приводу даної теорії є на сьогодні досить актуальними і 

поширеними як серед представників різних течій, так і у рамках окремих 

шкіл теорії міжнародних відносин. Наприклад, реалісти американської 

школи стверджують, що роль наддержавних установ не є однозначною, 

через те що держави, які входять до їх складу, намагаються отримати най-

більшу вигоду для реалізації власних національних інтересів [7]. 

Серед альтернативних теорій можна назвати публікації Д. Модельскі, 

у яких автор використовує теорію довгих циклів глобальної політики. Він 

у кожному циклі розвитку системи міжнародних відносин виокремлює два 

типи держав: лідери та челенджери (опоненти або супротивники). Ключо-

вою тезою роботи є те, що глобальне лідерство – це позиція, санкціонована 

систематичним, колективним процесом, а не результат індивідуальних зу-

силь, потенціалу держави. Використання концепту «накопичення досвіду» 

також пояснює, що ми маємо справу з роллю, яка набувається в результаті 

еволюційного розвитку [8].Відповідно до теорії держава-лідер визначаєть-

ся у процесі конкуренції і колективного відбору. Головним обов’язком та-

кої держави є забезпечення безпеки світового порядку, піклування про 

безпеку його основ і особливо глобальних комунікацій, які є його інфра-

структурою. 

Необхідно зазначити, що, окрім лідерства, в системі міжнародних від-

носин існує маса не менш важливих факторів. Так представники конструк-

тивізму зосереджують увагу на нормах, правилах, процедурах, комплексі 

домінуючих ідей і уявлень, якими керуються у своїй поведінці окремі дер-

жави. Основними структурними ознаками стали просторова організація та 

методи управління простором. При цьому слід розглядати як можливості 

та форми здійснення контролю й регулювання процесів на периферії сис-
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теми з боку центру, так і ступінь та характер впливів у зворотному напря-

мку. 

Визначена проблема набула особливого значення у ХХ ст., бо через 

розпад колоніальної системи значно збільшилася кількість суб’єктів сис-

теми міжнародних відносин [9]. 

Конструктивіст А. Вендт розглядає міжнародні відносини як систему, 

засновану на стихійних засадах, і відокремлює два види регулювання такої 

системи – раціональне та ірраціональне. Це означає, що якщо раніше геге-

мон, спираючись на власну могутність, мав змогу створити систему, яка б 

відповідала його інтересам, то сьогодні існують наддержавні організації та 

інші утворення, які здатні впливати на політику гегемона і таким чином на 

процес становлення сучасного світоустрою [10]. 

Дещо іншого уявлення про гегемонію дотримуються представники лі-

вої течії у теорії міжнародних відносин, розглядаючи її як універсальний 

термін для всіх систем. Наприклад, А. Грамши, не розглядаючи виключно 

гегемонію в рамках міжнародних відносин, досліджував дане поняття від-

носно системи взагалі. 

Ключовою тезою у теоретичних поглядах А. Грамши є те, що розгля-

даючи проблему гегемонії, він відокремлює два принципи, на яких базу-

ється поведінка гегемона: примус та переконання. Гегемонія розглядається 

не як статичне явище, а як динамічний процес, у якому немає жодних га-

рантій автоматичної стабільності, яка була б забезпечена владою або будь-

якими іншими засобами [11]. Виходячи з вищесказаного, сучасний світ не-

обхідно досліджувати в його динаміці, а гегемонія існує у ньому лише зі 

згоди інших елементів системи, і ця згода повинна бути втілена в активній 

підтримці іншими центрами, силами та владою гегемона. 

Концепція гегемонії А. Грамши сприяє більш глибокому розумінню та 

вивченню сучасних міжнародних відносин. Відповідно до його теорії геге-

мон представляє наймогутнішу державу в системі міжнародних відносин 

або домінування держави у певному регіоні світу. А. Грамши в основу ге-

гемонії покладає соціальні і політичні складові (спостереження, сила та 

згода). Ці складові можна охарактеризувати як поняття «співробітництва, 

забезпеченого силою» [12]. 

Цікавими виявилися і підходи Дж. Аррігі як представника світосисте-

ного аналізу. Науковець відокремлює чотири послідовні «системні цикли 

накопичення», у яких гегемон мав особливі риси, які обумовлювали його 

провідне становище. 

Теоретичні положення Дж. Аррігі можна зобразити наступним чином 

(табл. 1.7.1). 
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Таблиця 1.7.1 

Еволюційні закономірності світового циклу розвитку 
Провідний 

устрій 

Тип режиму / цикл Інтернаціоналізовані видатки 

екстенсивний інтенсивний захист виробництво операції відтворення 

Світова 

держава 
американський + + +  

Національна 

держава 

британський + +   

голландський +    

Місто-

держава 
генуезький     

 

Як видно з табл. 1.7.1, за основу світового розвитку Дж. Аррігі поклав 

капіталістичні відносини. Розвиток історичного капіталізму як системи 

світового устрою базувався на формуванні корпоративно-національних 

блоків держав та бізнесових організацій, які були здатні розширювати та 

поглиблювати функціональний та просторовий вплив капіталістичної сис-

теми. В епоху капіталізму основним методом експансії була фінансова. 

Сучасна світова фінансова криза тільки підтвердила висновки дослідника. 

Сучасну систему міжнародних відносин характеризує і певна ієрархія 

її основних суб’єктів – національних держав (табл. 1.7.2). 

 

Таблиця 1.7.2 

Піраміда влади на початок ХХІ ст.  
Статус (визначення 

місця суб’єкта) 
Держава (блок держав) 

Ступінь впливу в системі 

міжнародних відносин 

Суперпотуга США гегемон 

Велика держава РФ–КНР–ЄС–Японія 
Регіональне лідерство + сильний 

вплив на глобальному рівні 

Регіональна держава Індія–Бразилія–Іран Регіональне лідерство 

Субрегіональна держава Туреччина та ін. Обмежений регіональний вплив 

«Безсилі» держави слабкі держави «залежні» 

 

На сьогодні беззаперечним став факт, що США є найсильнішою дер-

жавою світової системи міжнародних відносин, а гегемоністичним капіта-

лом наділені РФ, КНР, Японія та ЄС в цілому [13]. Головною особливістю 

гегемона є те, що він має ресурси для обмеження влади іншої держави, 

впливу на процес формування її національної ідентичності. 

Але глобалізація призводить до проблеми, яка полягає у тому, що вона 

стає притаманною обміну і капіталістичного способу виробництва, що 

означає різке падіння рівня політичного контролю, і, відповідно, суверені-

тету держав. Існують позитивні і негативні риси даного процесу. З одного 

боку, ринок стає більш вільним, а з іншого – зникають ті інструменти, за 

допомогою яких прості робітники та громадянське суспільство могли 

впливати на накопичення та збільшення капіталістичного прибутку. Але 
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один факт стає незаперечним – основні фактори виробництва (людські ре-

сурси, капітал, технології та товари) не мають кордонів та безперешкодно-

переміщуються по світу, а реальний суверенітет окремих держав продов-

жує слабшати [14]. Ці процеси означають, що суверенітет теж трансфор-

мується під впливом процесів глобалізації, які з’явилися у результаті поєд-

нання низки національних та наднаціональних органів, що поєднані єди-

ними принципами управління. Такі явища у сучасній теорії міжнародних 

відносин почали називати новою формою Імперії [15]. 

На сьогодні така Імперія ще не склалася, а що стосується імперіалізму, 

то як вид політики він перестав існувати [15, с. 14–15]. Нова Імперія 

з’явиться лише тоді, коли буде вирішена проблема легітимності застосу-

вання воєнної сили, що підтримує стабільність і мир у міжнародних відно-

синах, через те що конфліктні проблеми не можуть бути вирішені силови-

ми методами. Спокій, безпека, відсутність конфліктів є основними ціннос-

тями системи взаємодії між акторами міжнародних відносин, які прагнуть 

до системної рівноваги, що обумовлює згодом потребу у централізованому 

апараті управління та регулювання. 

Імперія може бути створена на основі загальної згоди. США та полі-

тика, якої вони дотримуються в рамках «поширення демократичних цінно-

стей», не створюють Імперії, через те що США самі створюють конфлікти 

та беруть активну участь у їх розв’язанні. ООН теж не є Імперією, хоча її 

форма максимально наближена до тієї, яку науковці розуміють під термі-

ном «Імперія». В Імперії головним є те, що всі учасники системи є рівними 

елементами як юридично, так і етично, сформовані за принципом «всесвіт-

ньої універсальної держави». ООН на сьогодні не змогла створити глоба-

льної сили, єдиної ідентичності та суверенітету, яку б сприймали всі учас-

ники міжнародних відносин. Тому ідея Імперії та її втілення в епоху одно-

полярного світу стала одним із найпоширеніших напрямків розвитку лівої 

наукової думки. 

В цілому жодна з існуючих теоретичних систем міжнародних відно-

син не є повністю «правильною» та постійною. По суті політика, яка реалі-

зується наднаціональними інститутами, більшою мірою відповідає інтере-

сам «західного світу», і в першу чергу США. Це стало підставою для кри-

тики даної системи міжнародних відносин з боку інших претендентів на 

роль супердержави, у тому числі РФ та КНР, які найбільш активно крити-

кують однополярну систему міжнародних відносин та мають значні ресур-

си впливу на неї. Ці процеси означають можливість початку доби, коли че-

рез нові умови однополярна система остаточно трансформується у багато-

полярний світ нового порядку 

З усіх змін, які викликані сучасними трендами в міжнародній системі, 

відхід від вестфальських принципів є однією із головних. Дані принципи 

складали основу системи протягом трьох-чотирьох століть. Початок Вест-
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фальської системи пов’язують із завершенням Тридцятилітньої війни і 

підписанням мирних договорів 1648 р. Саме тоді середньовічний порядок 

було замінено державо-центристською моделлю з головним принципом 

визнання нації-держави основним елементом системи міжнародних відно-

син. 

Вестфальська система міжнародних відносин перенесла кілька моди-

фікацій, кожна з яких була результатом великих воєнних потрясінь. 

1. Віденська система міжнародних відносин, яка склалася за резуль-

татами Наполеонівських війн у 1815 р. 

2. Кримська війна 1854–1856 рр. та Паризький конгрес 1856 р., що 

закріпив зміни системи співвідношення сил на Балканах та у акваторії Чо-

рного моря. 

3. Франко-прусська війна 1870–1871 рр. призвела до Франкфуртсь-

кого миру. 

4. В результаті Першої світової війни склалася Версальсько-

Вашингтонська система міжнародних відносин, в рамках якої вперше було 

зроблено спробу створити універсальну міжнародну організацію (Лігу На-

цій), яка б несла відповідальність за мир та безпеку. 

5. Ялтинсько-Потсдамська система, яка утворилася за результатами 

Другої світової війни, характеризувалася біполярним устроєм системи 

міжнародних відносин. 

6. Розпад біполярної системи у 1991 р. і формування сучасної сис-

теми міжнародних відносин, яку найчастіше у теорії міжнародних відно-

син називають «PostCold-Warera». 

На сьогодні, досягнувши свого піку розвитку (за географічним розпо-

всюдження), Вестфальська система починає піддаватися ерозії, що обумо-

влюється двома причинами: 1) активним і масовим виходом на світову 

арену недержавних транснаціональних акторів; 2) політичною різноманіт-

ністю держав, що входять до системи. 

Активізація недержавних транснаціональних акторів та різнорідність 

держав в рамках державо-центристської системи розвиваються на фоні на-

уково-технічної революції, яка, на думку Дж. Розенау, поклала початок 

процесам глобалізації, зробивши національні кордони прозорими, що по-

легшило взаємодію інших акторів. С. Нанн бачить вагому небезпеку в то-

му, що «стосовно цих угрупувань у більшості випадків не діє принцип яде-

рного стримування, який забезпечував міжнародну стабільність у роки хо-

лодної війни» [16, с. 34.]. 

Як наслідок, ці зміни обумовлюють виникнення явища зіткнення між-

народних норм і принципів. У протиріччя вступають такі принципи, як 

право націй на самовизначення, з одного боку, і збереження цілісності 

держави, з іншого; прав людини – з одного боку, і національного суверені-

тету – з іншого. 
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Передкризовий стан державо-центристської політичної системи про-

являється і в розмиванні кордонів між внутрішньою та зовнішньою полі-

тикою. 

Таким чином, криза Вестфальської системи багато в чому викликана 

тими змінами, які прийнято пов’язувати з феноменами глобалізації та тра-

нснаціоналізації. 

Розпад СРСР призвів до значних змін у співвідношенні сил на рівні 

системи міжнародних відносин. Унікальність і відмінність руйнування бі-

полярної системи від попередніх полягала у двох основних аспектах. По-

перше, руйнування Віденської системи відбулося через приєднання «соці-

алістичного» блоку до свого супротивника в ім’я перемоги «загальнолюд-

ських цінностей та демократичних принципів». По-друге, крах біполярної 

та утворення нової системи міжнародних відносин не були кодифіковані за 

допомогою проведення міжнародного форуму на найвищому рівні (Віден-

ський конгрес 1814–1815 рр., Потсдамська конференція 1945 р.) [17]. 

На думку американських науковців У. Уолфорта, Дж. Айкенберрі та 

М. Мастандуно, «завершення холодної війни не призвело до повернення 

багатополярності. Навпаки, США… отримали ще більшу матеріальну пе-

ревагу» [18, р. 1]. Однополярність світового устрою втілилася в тому, що 

ринкова економіка стала загальносвітовою моделлю розвитку, тобто світ 

став однорідним за принципами розвитку. 

Вагому роль у даному питанні відіграла й ідеологічна складова, коли 

концепція «балансу сил» була змінена «балансом інтересів», що визнає за 

ключову мету загальнолюдські цінності. Прихильники однополярної побу-

дови світу стверджували, що за такого устрою можна забезпечити стабіль-

ність і безпеку всіх держав на чолі з США. Так, К. Райс підкреслювала, що 

«багатополярність – це теорія суперництва, конкуренції, а у своєму гіршо-

му вияві – конкуренція цінностей» [19]. На її думку, так само, як і під час 

«холодної війни», багатополярність призводить до конфронтації між вели-

кими державами. 

Разом із тим, такі висновки не заважають А. Стросу далі розвивати те-

зи Ф. Фукуями щодо «кінця історії», які пов’язані з перемогою західних 

інститутів та «загальнолюдських» цінностей. Науковець наполягає на то-

му, що це заключна точка еволюції, а альтернативою однополярній системі 

міжнародних відносин на чолі із Заходом може бути лише хаос та світова 

дестабілізація, і тому «однополярна інтеграція – основна реальність світо-

вого порядку» [20]. 

Але з огляду на те, що на міжнародному рівні відсутня єдина інтерп-

ретація етико-політичних принципів, які необхідні для існування лібераль-

ної демократії, виникає ситуація, яку у теорії міжнародних відносин нази-

вають «конфліктною згодою». 
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Сьогодні система міжнародних відносин характеризується новою ри-

сою, коли держави колишньої периферії розвиваються надзвичайно швид-

кими темпами, витісняють більш розвинені держави і мають потенціал на 

рівних конкурувати з ними. Той факт, що США є лідером розробок, осво-

єння та запровадження новітніх технологій, які дають імпульс розвитку 

процесу глобалізації, не дозволяє нам зробити висновок, що США – одноо-

сібний лідер на міжнародній арені. Об’єктивна реальність процесів станов-

лення нових світових центрів сили заперечує можливість збереження од-

нополярного світового устрою у майбутньому. 

Таким чином, становлення «однополярного світу» наприкінці ХХ – на 

початку ХХІ ст. не є однозначним. Існують як прихильники, так і против-

ники даних теоретичних підходів. Та все ж лідерство США у перших деся-

тиліттях ХХІ ст. є незаперечним і у військовій, і в економічній сферах. Але 

об’єктивні внутрішньополітичні та зовнішньополітичні чинники, а також 

той факт, що держави Західної Європи не потребують у майбутньому дер-

жави, яка б забезпечувала їх безпеку ззовні, призвели до певного занепаду 

«лідерства» США на глобальному рівні. І лише формаційна єдність світо-

вого устрою на сьогодні надає йому стійкості. 

Сучасна модернізація системи міжнародних відносин характеризуєть-

ся трьома основними факторами: множинністю конфліктів, що супрово-

джується великою розмаїтістю форм; великою швидкістю поширення змін 

через процеси глобалізації; зростаючою хаотизацією міжнародних відно-

син. Незважаючи на завершення глобального протистояння, у сучасному 

світі загальна кількість міжнародних та внутрішньополітичних конфліктів 

продовжує збільшуватися, виникають їх нові форми (конфлікти ціннос-

тей), які майже не піддаються традиційним стабілізаційним інструментам 

дипломатії; «на заміну національно-визвольним війнам проти колоніалізму 

та неоколоніалізму приходить нове покоління більш загрозливих конфлік-

тів» [21]. При цьому міжнародні конфлікти стають точкою перетину інте-

ресів великих міжнародних акторів – США, ЄС, РФ, КНР – і стають полем 

перетину цінностей найбільших світових ідеологій: християнства, конфу-

ціанства та ісламу. 

Сучасна теорія міжнародних відносин виходить із базового положення 

про те, що конфлікт – це не аномалія, а одна з форм взаємодії акторів, в під 

час якої відбувається модернізація політичної карти світу. 

В рамках рівневої схеми політичний конфлікт розглядається як взає-

модія: 

 цивілізацій; 

 акторів міжнародних відносин, їх союзів та коаліцій; 

 державних органів – державних акторів, що уповноважені пред-

ставляти їх інтереси в конфлікті; 
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 індивідуальних акторів – державних діячів та осіб, що уповнова-

жені учасниками конфлікту виступати в конфлікті від їх імені та представ-

ляють їх національні інтереси. 

У сучасній теорії міжнародних відносин існує власне розуміння при-

роди конфліктів та управління ними, воно базується на поглядах провідних 

шкіл американської політичної думки: реалізму (в тому числі і представ-

ників новітніх течій), лібералізму та конструктивізму. Представники всіх 

вказаних вище шкіл погоджуються з думкою відносно того, що в основу 

конфліктів покладено невирішені базові протиріччя, але при цьому демон-

струють розбіжності у поглядах щодо факторів виникнення таких проти-

річ. 

Міжнародні конфлікти нового покоління структурно більш складні, 

попередні, вони демонструють здатність швидко поширюватися, залучати 

нових учасників, впливаючи безпосередньо на їх систему цінностей та со-

ціокультурні архетипи і швидко розвивають будь-які, навіть незначні зітк-

нення до рівня міжцивілізаційного протистояння. Сучасні конфлікти цін-

ностей практично несприйнятливі до зусиль світового співтовариства що-

до їх зовнішнього урегулювання: сучасні концепції, доктрини та інструме-

нти миротворчої діяльності орієнтовані, в першу чергу, на традиційні фор-

ми конфліктів, які побудовані на зіткненні інтересів націй-держав, і розг-

лядають процес вирішення конфліктів як результат взаємодії міжнародних 

інститутів, реальна можливість яких вирішувати міжнародні конфлікти за-

раз усе частіше ставиться під сумнів. 

Міжцивілізаційні конфлікти на сьогодні витісняють традиційні форми 

конфліктів, які будувалися на зіткненні інтересів націй-держав (інститу-

ційні конфлікти). Це призводить до того, що на зміну інституційним мето-

дам врегулювання конфліктів приходять культурно-цивілізаційні моделі 

зовнішнього управління, що побудовані на технологіях інформаційно-

психологічного впливу на систему цінностей та світосприйняття конфлік-

туючих сторін. На сьогодні викремлюють чотири такі моделі: англосаксо-

нську, східноазійську, близькосхідну та романо-германську. 

Англосаксонськамодельбачитьвирішення конфліктів у повнійприму-

совійтрансформаціїполітичнихсистемконфліктуючихсторін, точніше, свого 

опонента, який має прийнятиполітичнінорми і стандартианглосаксонської-

цивілізації («демократичні інститути»). Традиційноанглосаксивикористо-

вують при цьомуяк методисиловоготиску(«силове умиротворення», «гума-

нітарні інтервенції», «боротьба з міжнародним тероризмом»), так і мето-

динесиловоговпливу («м’якасила», «кольорові революції», «психологічна 

війна»). Англосаксонськамодельбазуєтьсянапротестантськомусвітоглядій 

етиціуспішності, корисностікінцевого результату. 

Східноазійськамодель виходитьз метивирішення конфліктноїситуаціїв 

поступовому, триваломувбудовуванні(інтеграції) політичнихсистемі цін-



Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації 

95 

 

ностейконфліктуючихсторін, опонентіву власну системуполітичнихвідно-

син (наприклад, тайванськапроблема, «повернення» Гонконгу: «однакраїна 

– двісистеми»), поступоворозчиняючиу своїй системінаціональну ідентич-

ністьполітичнихсистем більшслабкихучасників.Відомозникненняцілих на-

родів, етнічнихгрупуКитаїврезультаті тривалоїасиміляції(маньчжури, 

дінлін–Таштикськаякультура, інші«варвари»).  

Близькосхідна(ісламська) модельбачитьпроцес розв’язанняконфліктівв 

перенесенні, проекціїісторично сформованихв ісламітрадиційнихмеханіз-

мів назони конфліктівза рахунок розширенняареалуісламського світуіпо-

ширення свого впливуна соціально-політичні відносини, втому числіна-

ідеології.Розподілсвітуза релігійним принципомвідроджуєдухрелігійних 

воєн, джихаду, якийвключає якмирнізасоби регулюванняміжнародних 

конфліктів, такі збройнуборотьбуза віру.Так, ушиїтськійгілці ісламу, що 

панує вІрані, вціломувідсутнізакликидо джихадупроти «невірних». 

Романо-германська модель, заснована на своїй цивілізаційній, політи-

чній етиці, обтяжена стереотипами, набором «загальноприйнятих» або за-

гальнообов’язкових етичних уявлень, що не завжди збігаються з уявлен-

нями інших цивілізацій. Тому, наприклад, діалоги як французів, так і нім-

ців з китайцями дуже складні. Романо-германська модель виходить з того, 

що процес вирішення конфліктної ситуації полягає в зміні поглядів його 

учасників переважно прийняттям усталених у цій цивілізації панівних ети-

чних норм і стереотипів. Дана модель психологічного впливу на конфлікти 

не ставить завдання шляхом прямого втручання змінити політичні системи 

його учасників, а прагне керувати свідомістю політичних еліт, що стоять 

при владі в державах – учасницях конфлікту, а також свідомістю різних 

верств місцевого населення і міжнародної громадськості, спонукаючи їх 

сприймати конфлікт відповідно з пропонованим видом конфлікту, тобто 

дивитися на конфлікт очима європейського співтовариства [22]. 

Кожназі світовихкультурно-цивілізаційних моделейуправлінняконф-

ліктамипрагнезмінитиполітичні системиучасників конфліктувідповідно до 

власноїкартини світуісистеми цінностей.Національно-державні принципи 

врегулювання конфліктівпоступово відходять у минуле; загальний занепа-

дінституційноїсистеми управлінняконфліктамипідкреслюєкризуООНяк 

головногоінститутумиротворчій діяльності. 

 

1.7.2. Проблеми політичної взаємодії держав на міжнародній арені 
Міжнародна безпека та проблеми тероризму. В останні роки ця про-

блематика викликає особливу зацікавленість в політичних та наукових ко-

лах. Раніше поняття безпеки дорівнювало переважно обороні країни від 

агресора. Сьогодні ж під терміном «безпека» розуміють також захист від 

загроз, що пов’язані з стихійними природними лихами та техногенними 

катастрофами, економічною кризою, політичною нестабільністю, поши-



96 

 

ренням підривної інформації і т.д. Уся ця широка проблематика є предме-

том уваги не тільки окремих держав, але і світової громадськості. Разом із 

тим, зберігається, а подекуди і підсилюється і військова загроза. 

У сучасних умовах особливої уваги потребує і проблема конфліктів, 

що виникають на ґрунті міжконфесіонального суперництва. До актуальних 

проблем безпеки відносять також і сучасну боротьбу з тероризмом, полі-

тичним та кримінальним, злочинністю та розповсюдженням наркотиків.  

На сьогодні існують два основні підходи до розуміння методів боро-

тьби із міжнародним тероризмом. 

Перший підхід полягає у посиленні повноважень силових структур у 

сфері громадської безпеки, обмеженні громадянських свобод і демократії в 

ім’я стабільного розвитку людської цивілізації [23]. 

Сутність другого підходу полягає у визнанні несилових методів боро-

тьби із міжнародним тероризмом в якості основних, що не відкидає мож-

ливості та необхідності проведення разових військових контртерористич-

них операцій [24]. 

Сьогодні людство приходить до визнання необхідності переходу до 

зваженої та цілеспрямованої системи найширшого спектру заходів, у пер-

шу чергу політичних, на міжнародному рівні. Військові та інші силові за-

ходи у сфері протидії міжнародній терористичній загрозі повинні розгля-

датися як доповнення до політичних методів боротьби. 

Політичні аспекти боротьби з міжнародним тероризмом поєднують: 

1. діяльність міжнародних міжурядових організацій та політичних 

інститутів у сфері боротьби з тероризмом (ООН, європейські політичні ін-

ститути); 

2. протидію тероризму з боку громадянського суспільства в рамках 

тих неурядових організацій, які у найбільшій мірі вивчили можливості бо-

ротьби із терористичною загрозою; 

3. захист ісламу від екстремістських впливів (протидія ісламізму з 

боку мусульманського суспільства та розповсюдження ісламу як релігії 

миру та терпимості. 

Міжнародне співробітництво з питань боротьби з тероризмом на пос-

тійній основі є фундаментом побудови ефективної контртерористичної си-

стеми. 

Сьогодні вже сформовано певний міжнародний правовий механізм 

протидії тероризму, фундаментом для нього є документи ООН. У більшос-

ті з них закріплені наступні основні принципи боротьби з тероризмом: 

 рішуче засудження тероризму у всіх його проявах незалежно від 

поставлених терористами цілей. Тероризм – це злочин, який завжди має 

бути покараним; 
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 відмова від будь-якого сприяння терористам, співучасті в злочині 

терористичної спрямованості, підбурювані до тероризму, пропаганди ідей 

тероризму;  

 викорінення практики подвійних стандартів. Не можна допуска-

ти, щоб терористи для однієї держави сприймалися іншою державою як 

борці за свободу. Ліквідація практики подвійних стандартів можлива тіль-

ки за спільних зусиль світового співтовариства; 

 розвиток тісного співробітництва в сфері протидії міжнародному 

тероризму на світовій арені; 

 дотримання норм міжнародного права щодо боротьби з терориз-

мом. Необхідно утримуватися від застосування сили будь-яким чином, що 

не відповідає цілям і принципам ООН, домагатися врегулювання спорів 

мирними засобами відповідно до принципів справедливості і міжнародно-

го права; 

 відмова від порушення основоположних прав і свобод людини і 

громадянина з метою забезпечення громадської безпеки; 

 захист світових релігій (перш за все, ісламу) від екстремістського 

впливу, рішуча відмова від ототожнення будь-якої релігії, культури чи на-

ціональності з тероризмом і насильством [25–32]. 

При цьому необхідно відзначити, що міжнародне співробітництво з 

питань боротьби з тероризмом зосереджено на наступних напрямках:  

1. регулярний обмін інформацією про попередження тероризму та 

боротьби з ним; 

2. ефективне здійснення конвенцій і укладення угод про взаємну 

правову допомогу і видачу злочинців на двосторонній, регіональній і бага-

тосторонній основах;  

3. проведення різного роду практичних заходів з обміну досвідом у 

сфері контртерористичної роботи на міжнародному рівні; 

4. проведення науково-аналітичної роботи з вироблення більш ефе-

ктивних програм боротьби з міжнародним тероризмом, вивчення причин 

його зародження; 

5. глибоке вивчення досвіду різних держав щодо попередження та 

ліквідації тероризму для отримання більш повного уявлення про методи 

боротьби з терористичною загрозою, розширення міжнародного співробіт-

ництва; 

6. аналіз найбільш дієвих національних законодавств із метою мож-

ливого застосування в інших країнах; 

7. обмін досвідом у сфері боротьби з тероризмом засобами політи-

ко-ідеологічного впливу. 

Перераховані вище принципи боротьби з тероризмом визнані світовою 

спільнотою як основоположні. Після затвердження Глобальної конттеро-
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ристичної стратегії ООН надає підтримку державам-членам трьома основ-

ними способами: 

 шляхом надання допомоги у розробці правових документів та ке-

рівних принципів, що визначають стандарти заходів з попередження теро-

ризму; 

 шляхом складання реєстрів та баз даних, за допомогою яких мо-

жна на централізованій основі збирати інформацію про наявні ресурси, не-

обхідну для попередження терористичних актів, та прийняття відповідних 

заходів; 

 через проведення оцінки наявного потенціалу держав-членів у 

галузі боротьби з тероризмом. 

Окрім розробки правової бази протидії міжнародному тероризму, в 

рамках ООН працює мережа організацій, до якої входять різноманітні ко-

мітети, департаменти, спеціалізовані установи з боротьби з терористичною 

загрозою. 

В ООН також на постійній основі здійснюють співробітництво у сфері 

боротьби з міжнародним тероризмом такі організації та міжурядові інсти-

туції, як ЄС, ОБСЄ, НАТО, Шанхайська організація співробітництва, 

АСЕАН, Організація американських держав; спеціалізовані структури, такі 

як Європол, JGBS,FATFта ін. 

Зусилля світового співтовариства зі створення системи глобальної 

безпеки проводяться за трьома основними напрямами: 

 до колективної безпеки універсального виду, яка б охоплювала 

всіх учасників світового співтовариства; 

 до безпеки комплексного типу, яка б охоплювала поряд із воєн-

ним і інші фактори стратегічної нестабільності; 

 до безпеки довгострокового типу, яка б відповідала потребам де-

мократичної глобальної системи в цілому. 

Основні міжнародні актори виявляють все більшу зацікавленість у 

формуванні нової стратегічної концепції для вирішення проблем, що 

пов’язані із безпекою.  

Основні виклики глобалізаційних процесів: вплив громадянського су-

спільства на сучасні міжнародні відносини, проблема Північ–Південь та 

інтернаціоналізація у сучасних міжнародних відносинах. Сучасні міжнаро-

дні відносини мають кілька визначальних тенденцій [33]. Перша з них – це 

глобалізація. Це розмаїття різних культурних та економічних тенденцій, 

які пов’язують найсильніші економіки світу та анулюють здатність деяких 

окремих держав у повній мірі керувати власною економічною долею. Гло-

балізація найбільше виявляється на фінансових ринках (транснаціональні 

фінансові операції, які майже не піддаються національному контролю)– це 

створило значну нестабільність у міжнародній системі. 
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Другий структурний процес – інформатизація: трансформація промис-

ловості та сектору обслуговування через інформаційні технології, ство-

рення віртуально побудованого середовища, розвиток глобальних телеко-

мунікаційних систем. Але у той же час інформатизація змінила і просторо-

во-часові межі світової політики. Таким чином, геополітика стає постмо-

дерністською. 

Третя структурна зміна, яку почали відокремлювати перед закінчен-

ням «холодної війни», – це якісно новий світ ризиків, який було створено 

через розвиток науково-технічної цивілізації. Такі ризики важко визначити 

і ефективно відстежувати. На відміну від «природних» ризиків минулого 

ризики провідної науково-технічної цивілізації пов’язані із промисловістю 

та мають потенційно катастрофічні наслідки. І багато з цих ризиків не під-

даються раціональному прогнозуванню. 

На думку соціологів Е. Гідденса та У. Бека, індустріальна сучасність 

була настільки вдалою, що створила нову сучасність «суспільства ризи-

ків». Високорозвинена індустріальна динамічність входить у нове суспіль-

ство не шляхом революції, а за допомогою політичних дебатів та рішень у 

парламентах і урядах. Це суспільство стало суспільством глобалізованих 

науково-технічних ризиків. Проігнорований у минулому повний обсяг цих 

нових глобальних умов ризику тільки зараз сприймається суспільством як 

проблема розповсюдження ядерної продукції після «холодної війни», ви-

робництва хімічної зброї, біотероризму та інформаційних воєн [34]. 

Глобалізація приводить і до принципових змін у сфері політики, побу-

дови та розподілу влади. Зменшення значення відстані завдяки розвитку 

новітніх технологій у сфері комунікації зменшує можливості національних 

політик і збільшує кількість регіональних, континентальних та глобальних 

проблем. Із посиленням взаємозалежності суспільств ця тенденція не тіль-

ки домінує у зовнішній політиці, а і посилюється у внутрішньополітичних 

питаннях. 

У той же час основною «організаційною структурою» світового спів-

товариства залишаються суверенні держави. В умовах такого своєрідного 

двовладдя необхідним є зважений баланс між національною та глобальною 

політикою, оптимальний розподіл «обов’язків» між ними, їх органічна вза-

ємодія. І це на сьогодні є головною практичною та науковою проблемою. 

Крах біполярної системи не привів до очікуваної демократизації всієї 

системи міжнародних відносин, до ліквідації гегемонізму та зменшення 

випадків застосування сили. На сьогодні багато аналітиків передрікають 

новий раунд боротьби за сфери впливу та новий етап гонки озброєнь. За-

мість одних конфліктів виникають інші. В той же час негативні процеси 

надають підстав стверджувати, що можливості демократичної перебудови 

міжнародної системи повністю вичерпані. Залишається відкритим питання, 

що прийде на заміну біполярній системі. 
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Поряд із створенням нової системи міжнародних відносин і перероз-

поділом влади між державами все більшого значення набувають і інші фа-

ктори, що активно впливають на формування світового порядку. Міжнаро-

дні фінансові інститути, ТНК, інформаційні комплекси (в тому числі і ме-

режа Інтернет), глобальні системи комунікацій, об’єднання близьких за 

поглядами політичних партій та соціальних рухів, релігійні, культурні, ко-

рпоративні об’єднання – всі ці інститути глобального громадянського сус-

пільства, яке проходить етап становлення, мають змогу у перспективі зна-

чно впливати на процес світового розвитку.  

Глобальній системі, яка сьогодні формується, необхідна раціонально 

організована легітимна влада, яка б представляла колективну волю світо-

вого співтовариства та мала на це достатньо повноважень. Найважливішою 

категорією даної влади є її здатність регулювати світові політичні процеси  

через управління окремими країнами, за якого пріоритетним завданням є 

запобігання негативним впливам та небажаним наслідкам як на державно-

му, так і на світовому рівнях. 

У сучасній політичній науці існує два основні підходи до трактування 

світового регулювання – реалістичний та інституціональний. Прибічники 

першого підходу представляють міжнародний процес як баланс сил або 

гегемонію. Другий підхід акцентує увагу на тому, що регулювання у світо-

вій політиці здійснюється переважно за допомогою міжнародних інститу-

тів. При цьому підтверджується важливість глобального регулювання, а 

роль держави як актора знижується. 

Після розпаду біполярної системи у науковому середовищі почало ви-

никати все більше дискусій, багато дослідників почали робити висновки 

щодо необхідності використання більшої кількості міжнародних інститутів 

для впливу на світові політичні процеси. 

Причиною появи таких тенденцій стала неспроможність ООН здійс-

нювати роль лідера після розпаду біполярної системи міжнародних відно-

син. Це спровокувало появу великої кількості дискусій щодо інституційно-

го підходу до міжнародних відносин. Поява нових інститутів в особі між-

народних організацій та клубів, інтенсифікація діяльності громадянського 

суспільства на міжнародній арені обумовлює зменшення ролі національ-

них держав. 

Оскільки міжнародні актори перебирають на себе частину сувереніте-

ту у національних держав, проблема його надбання стає принциповою. На 

думку Дж. Розенау, той факт, що в останній час зростає необхідність пев-

них норм та правил поведінки учасників міжнародного процесу, дозволяє 

говорити про те, що в сучасних умовах принцип суверенітету втрачає свою 

актуальність. Недержавні утворення починають претендувати на повно-

цінну роль у світовій політиці і прагнуть на рівні з державами брати участь 
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у прийнятті рішень. В результаті розвитку недержавних структур регулю-

вання стало здійснюватися не «вертикально», а «горизонтально». 

Проблема Північ–Південь – це проблема економічних відносин країн, 

що розвиваються, із розвиненими країнами. Суть її полягає в тому, що для 

визначення рівня соціально-економічного розвитку між розвиненими краї-

нами та країнами, що розвиваються, останні вимагають від розвинених 

країн різноманітних поступок, в тому числі розширення доступу своїх то-

варів на ринки розвинених країн, підсилення притоку знань та капіталу 

(особливо у вигляді допомоги), списання боргів та ін. 

Відсталість країн, що розвиваються, є потенційно небезпечною не 

тільки на локальному, регіональному та міжрегіональному рівнях, але і для 

світової економічної системи в цілому. Відсталий Південь є його складо-

вою частиною, а тому його економічні, політичні та соціальні проблеми 

неминуче будуть виходити і вже виходять назовні. 

Міжнародний резонанс проблема Північ–Південь почала отримувати у 

другій половині 60-х рр. ХХ ст. після масштабної хвилі деколонізації, що 

призвело до розробки концепції нового міжнародного економічного по-

рядку та зародження руху серед держав, що розвиваються, до встановлен-

ня такого порядку. 

Відокремлюють наступні ключові ідеї концепції: створення для дер-

жав, що розвиваються, пільгового режиму участі у міжнародних економіч-

них відносинах; надання розвиненими державами допомоги державам, що 

розвиваються, на стабільних, передбачуваних засадах та в обсягах, які від-

повідають масштабам соціально-економічних проблем у цих країнах, а та-

кож полегшення їх боргового навантаження. 

На середину 80-х рр. ХХ ст. руху за встановлення нового міжнародно-

го порядку вдалося домогтися низки позитивних результатів,у тому числі 

розширити джерела міжнародної допомоги на потреби розвитку, послаби-

ти гостроту боргової проблеми, а також затвердити принцип диференційо-

ваного підходу до регулювання зовнішнього боргу на державному рівні 

залежно від розміру ВНП на душу населення. 

Але згодом рух за встановлення нового міжнародного економічного 

порядку почав втрачати позиції і на кінець 80-х рр. ХХ ст. практично при-

пинив існування. Серед причин його поразки експерти найчастіше назива-

ють наступні: 

1) значне послаблення єдності серед держав, що розвиваються,під 

час відстоювання виконання своїх вимог, що було обумовлено швидкою 

диференціацією серед цих держав та виділенням серед них груп нових ін-

дустріальних та «нафтових» країн; 

2) погіршення переговорних позицій держав, що розвиваються: зі 

вступом розвинених держав у постіндустріальну фазу можливості викори-
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стання державами, що розвиваються, сировинного фактору як аргументу в 

діалозі Північ–Південь значно звузилася. 

Сьогодні експерти виокремлюють три підходи до вирішення проблеми 

Північ–Південь: ліберальний, антиглобалістський та структурний. 

Прихильники ліберального підходу дотримуються точки зору, що са-

ме нездатність закріпити в національних економіках країн, що розвивають-

ся, сучасний ринковий механізм перешкоджає цим країнам подолати відс-

талість та зайняти гідне місце у міжнародному поділі праці. На їх думку, 

країни, що розвиваються, повинні дотримуватися курсу на забезпечення 

макроекономічної стабільності, лібералізацію економіки та приватизацію 

державної власності. 

Антиглобалісти вважають, що сучасна система міжнародних економі-

чних відносин є нерівноправною, а світова економіка значною мірою конт-

ролюється міжнародними монополіями, що, у свою чергу, дає можливість 

Півночі фактично експлуатувати Південь. Антиглобалісти вимагають ґру-

нтовного перегляду всієї системи економічних відносин Північ–Південь на 

користь країн, що розвиваються. Фактично вони в сучасних умовах висту-

пають як радикальні послідовники прихильників концепції нового міжна-

родного економічного порядку. 

Прихильники структурного підходу погоджуються, що сучасна систе-

ма міжнародних економічних відносин створює значні труднощі для країн, 

що розвиваються. Але на відміну від антиглобалістів вони визнають, що 

без структурної перебудови у самих країнах, що розвиваються, забезпе-

чення галузевої диверсифікації їх економік, підвищення їх конкурентозда-

тності змінити становище цих країн у міжнародному поділі праці немож-

ливо. Існуючу систему міжнародних економічних відносин, на їх думку, 

необхідно реформувати, але так, щоб ці зміни полегшували проведення 

реформ у країнах, що розвиваються. Саме з такими підходами більшість 

сучасних аналітиків пов’язують перспективи вирішення основних проблем 

економічних відносин розвинених країн із країнами, що розвиваються. 

Наступною проблемою сучасних міжнародних економічних відносин 

є протиріччя між глобалізмом та націоналізмом у процесі економічного 

розвитку. Практично відкривається нова сфера протиборства двох сил: на-

ціональної бюрократії (і всіх чинників, які з нею пов’язані) та міжнародно-

го економічного середовища, яке втрачає національні ознаки та зо-

бов’язання. Найважливішим елементом останнього є транснаціональні ко-

рпорації. 

Сучасні ТНК виступають одним із впливових суб’єктів міжнародних 

відносин. Якщо раніше держави сприяли поширенню діяльності своїх фірм 

на інші держави, то зараз цим займаються ТНК. Вони не завжди впливають 

на світову політику в цілому, часто мова йде про певні держави, де ТНК 

створюють свої філії або цей ринок їм цікавий. При цьому їх турбують ви-
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ключно власні прибутки, а не ситуації всередині певної країни, як іноді 

здається спочатку. Зараз у розпорядженні ТНК знаходяться різні засоби, за 

допомогою яких вони мають змогу впливати на держави, в тому числі і на 

державу базування. Досвід та роки успішного функціонування ТНК демон-

струє ефективність цих механізмів і дає підґрунтя для їх подальшого роз-

витку та розробки нових, більш ефективних можливостей для збільшення 

свого потенціалу, влади та прибутків. 

Співіснування ТНК та країни базування взаємовигідне і протиріч у 

них виникає значно менше, ніж із іншими акторами міжнародних відно-

син. Для власної держави ТНК перш за все корисні у зв’язку з тим, що від-

бувається розвиток та стимулювання економіки, опосередковано розвиток 

соціальної сфери; надходить певна допомога у процесі реалізації націона-

льної зовнішньої політики; отримується певний імпульс для відчуття етні-

чної переваги. 

В той же час держава базування повинна тримати ТНК у жорстких ра-

мках. Якщо втрачається контроль, то вони починають працювати виключ-

но для себе і поступово завдавати шкоди навіть країні базування. Найчас-

тіше держава встановлює обмеження у вигляді законів. В першу чергу, мо-

ва йде про монополії. Крім того, продукція окремих компаній може бути 

небажаною або повинна якимось чином обмежуватися. Ці заходи здійс-

нюються за допомогою податків (наприклад, акцизи на тютюнову та алко-

гольну продукцію). Природно, що ці заходи зменшують прибутки компа-

ній, ускладнюють їх розвиток та існування. Повністю уникнути тиску за-

конів неможливо, але ТНК намагаються його послабити. Одним з основ-

них засобів для цього є лобіювання. Застосовується воно, як правило, в 

країні базування або у великих філіях у приймаючих країнах. 

Дещо інша ситуація в приймаючих країнах. ТНК значно менше заці-

кавлені в розвитку цих країн. Приймаюча країна цікава для ТНК лише як 

ринок збуту або як можливість більш дешевого виробництва або видобут-

ку сировини. В державах, що розвиваються, вони відчувають себе більш 

вільно. Для цих держав вони – засіб розвитку економіки. З одного боку, це 

так, ТНК будують підприємства, розробляють родовища, створюють робо-

чі місця. Але з іншого, все це здійснюється з максимальною вигодою для 

ТНК і розвиток приймаючої країни, як правило, завершується на перерахо-

ваних факторах. 

Своєю діяльністю ТНК опосередковано впливають і на розвиток між-

народних політичних процесів, бо компанії у якійсь мірі представляють 

країну базування і через них найчастіше складається враження про країну в 

цілому, бо ТНК діють на базі законів даної держави. У той же час ТНК ма-

ло зацікавлені у політичній ситуації, коли вона не заважає процесу їх роз-

витку. 
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Можна виділити ще два способи, окрім корупції та лобіювання, які 

відносять до інструментів впливу ТНК на міжнародні політичні процеси. 

Один з них – це конфлікти (в тому числі збройні). Наприклад, війна між 

Болівією та Парагваєм, яка фактично була битвою двох корпорацій за наф-

ту. Інший – етнічний. Тут мова йде, перш за все, про союз із певною діас-

порою на території іншої країни. Наприклад, в Ірані, на території, де зна-

ходиться більша частина запасів нафти, проживає відмінний від основної 

частини населення етнос, тому у уряду Ірану було побоювання, що його 

представники здійснять спробу взяти цю територію під свій контроль, що 

було в інтересах окремих ТНК, які могли з ними домовитися. 

На сьогодні у світі нараховується більше 60 тис. ТНК, але дійсно ве-

ликих, впливових та могутніх – не більше тисячі. Найчастіше такі ТНК ба-

зуються в США, Японії та об’єднаній Європі. Зазвичай розмір ТНК визна-

чають за розміром отримуваного прибутку. Інколи його також визначають 

за кількістю філій, обсягам продажів і т. ін. 

Як правило, найбільш впливові у світовій політиці ті компанії, які ма-

ють великий вплив в економіці, тобто якщо компанія займає одне з перших 

місць за економічними показниками, то вона і буде однією з найбільш 

впливових у міжнародних відносинах, бо вона володіє ресурсами, потре-

бами в участі у світовій політиці, та їй потрібні сприятливі умови для ро-

боти, а відповідно, і можливості участі у політиці. 

Наступний пласт глобальних проблем – негативний вплив глобальної 

економіки на інститути соціального захисту, соціальну державу. Глобалі-

зація значно загострює економічну конкуренцію, через що погіршується 

соціальний клімат як всередині компаній, так і поза їх межами. Теж саме 

стосується і ТНК. 

На сьогодні більшість переваг та зисків глобалізації належить замож-

ним та сильним державам. Значно зростає небезпека глобальних економіч-

них криз. Особливою вразливістю відрізняється світова фінансова система, 

яка відривається від реальної економіки та може стати жертвою спекуля-

тивних операцій. 

Переосмислення потребують і базові засади господарської діяльності з 

двох основних причин: загострюється економічна криза і це потребує вне-

сення значних змін до економічної системи як на національному, так і на 

світовому рівні; значну проблему представляє «соціальний провал» ринку, 

що виявляється у подальшій поляризації заможної Півночі та бідного Пів-

дня. Всі ці процеси порушують складні питання щодо місця в регулюванні 

майбутньої світової економіки класичних механізмів ринкового саморегу-

лювання, з одного боку, та діяльності державних, міждержавних і наднаці-

ональних інституцій – з іншого. 
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2.1. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА  

ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД____________________________■ 

 

 

 

 

 

 
2.1.1. Теоретико-методологічні засади дослідження інформаційної еко-

номіки 

Широке вживання в літературі поняття «інформаційна економіка» ще 

не привело до відпрацьовування чіткої дефініції цієї категорії. Іноді цю 

економіку також називають «е-економіку» або «новою економікою». Її ча-

сто ототожнюють з економікою опрацювання і зберігання інформації чи 

інформаційних продуктів, не звертаючи уваги на їх створення. Це звужує 

категорію інформаційної економіки, робить її менш ефективною в ракурсі 

формування концепцій розвитку, бо акцентує увагу переважно на формах 

споживання інформаційних продуктів і технологій [1]. Проте системоутво-

рювальною ідеєю концепції інформаційної економіки і, відповідно, інфор-

маційного суспільства є використання знаннєвої інформації для продуку-

вання конкурентного на світовому ринку нового продукту, не обов’язково 

інформаційного, але такого, який через масовий збут забезпечує економіч-

не багатство і розвиток країн-продуцентів. 

Характеристика певної економічної системи як «інформаційної еко-

номіки» вказує на особливу роль інформації в її функціонуванні. У вузь-

кому сенсі «інформаційна економіка є окремим сектором національної 

економіки, де створюється інтелектуальний продукт. У широкому сенсі 

інформаційна економіка – це така економічна система, де галузі, в яких 

створюється інтелектуальний продукт, посідають центральне місце та ви-

значальним чином впливають на функціонування усіх інших галузей» [5].  

Особливості інформації як виробничого ресурсу ставить її на перше 

місце як один з основних ресурсів економічного розвитку, а інформація та 

процеси інформатизації формують новий образ соціуму, де головним засо-

бом вирішення глобальних проблем стане нова якість працівника, що во-

лодіє унікальними вміннями та виробничими навичками на основі відпові-

дної інформації та знань.  

Становлення інформаційної економіки як особливої форми економіч-

ного устрою розвинених країн відбувалося під час науково-технічної рево-

люції 1960–70-х рр. У той час була розроблена концепція постіндустріаль-

ного суспільства. Такі автори, як Д. Белл, Й. Маруда, Е. Тоффлер, А. Турен 

та інші, окреслили основні напрями, за якими необхідно аналізувати вплив 
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результатів НТР на суспільний розвиток, що спричинило появу кількох 

більш вузьких теорій, кожна з яких зачіпала окремі складові постіндустрі-

альних трансформацій. Однією із таких теорій стала теорія інформаційної 

економіки. Для того періоду були характерні «високі показники зростання 

продуктивної праці за рахунок системного впливу нових технологій та 

інновацій, що призвело до зростання національних багатств найбільш ви-

сокорозвинених країн. Починаючи з нафтової кризи 1973 р., виробничий 

потенціал індустріальних технологій значною мірою вичерпався, а нові 

інформаційні технології не змогли стримати вповільнення зростання про-

дукції аж до середини 1990-х рр., коли з’явилася нова, сітьова економіка» 

[3]. 

Сучасний період характеризується безпрецедентним зростанням 

впливу науки і нових технологій на соціально-економічний розвиток усіх 

країн. Найпомітніше місце в цих процесах посіли технології інформаційної 

революції, які зумовили сприйняття постіндустріального суспільства як 

інформаційного, але не менш разючі успіхи мали також біотехнології, ме-

дицина, технології створення та поширення нових матеріалів, транспорту, 

космонавтики, зв’язку, фінансового посередництва, військового призна-

чення тощо. Неспроможність країни здійснювати структурну перебудову 

національної економіки відповідно до вимог нової технологічної парадиг-

ми чи зволікання з проведення таких структурних змін не просто гальмує її 

розвиток, але й призводить до економічної деградації. 

Розгортання нового, інформаційного, етапу науково-технічної рево-

люції відбувається на тлі драматичного збільшення розриву між бідними 

та багатими країнами, бо однією з головних проблем функціонування ін-

формаційної економіки є висока вартість заходів із її реалізації. Таким чи-

ном, безумовну перевагу здобули розвинені країни, тому що «розвиток за-

лежить від ефективної реалізації знаннєвої інформації в науково-технічних 

інноваціях, для створення та поширення яких потрібне фінансування, об-

сяги якого залежать від рівня розвитку країни» [1].  

Основними покажчиками обсягів фінансування інформаційно-

комунікаційної економіки, за якими здійснюються міжнародні порівняння, 

є загальні витрати на дослідження та розробки (R&D) та коефіцієнт їх час-

тки у валовому внутрішньому продукті (ВВП) країни. Вони є індикаторами 

національного рівня підтримки процесів створення та використання нових 

знань. А також скісно вимірюють інноваційні можливості країни та масш-

таб накопичення нових знань для сприяння прогресивному розвитку. 

Галузі, що пов’язані з інформаційними технологіями, є двигунами 

економічного зростання розвинених країн. Такий перебіг подій відповідає 

передбаченням та рекомендаціям неошумпетеріанської теорії економічно-

го зростання. Розробки цього напряму економічної думки створили теоре-

тичну базу для нового погляду на економічний розвиток  країн та сформу-
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вали нові вимоги до державної економічної політики. Ця теорія пов’язана 

із баченням структури національної економіки як продукту реалізації 

хвиль формування  й розвитку різних технологічних парадигм, сьогодні – 

інформаційної парадигми. Ця економічна теорія технологічної динаміки 

належить до новітніх досягнень економічної науки, які пов’язані з розвит-

ком нової парадигмальної гілки шумпетеріанської традиції – еволюційної 

економіки. Технологічні зміни розглядаються як головний матеріальний 

об’єкт-вид, що сам динамічно розвивається й обумовлює шляхи еволюції 

сучасної цивілізаційної системи. Хвилеподібність цього процесу описує 

теорія «довгих хвиль» Кондратьєва, але неошумпетеріанці менше зосере-

джуються на фіксації точних часових фаз цієї хвилі, досліджуючи сутність 

самого процесу та його чинників [6]. Головним фактором «довгої хвилі» 

вважаються саме технологічні зміни, які зумовлюють структурну перебу-

дову економіки з певною періодичністю, яка залежить від частоти виник-

нення та впровадження у виробництво базових інновацій, що призводить 

до утворення галузей-локомотивів загального розвитку і подальшого по-

ширення їх у всій економіці. 

Проте не можна обмежувати джерела інформаційно-комунікаційної 

економіки лише науково-дослідними та дослідно-конструкторськими ро-

ботами (НДДКР). До двох інших джерел можна віднести праці, що присвя-

чені дослідженню системи виробничих сил, закономірностям економічного 

зростання в епоху науково-технічної революції та економіки ремонту та 

модернізації обладнання, що з практичної точки зору поставила проблему 

старіння та оновлення науково-технічної інформації. Останнє джерело має 

найменш помітний вплив на формування економіки інформаційного виро-

бництва у її сучасному вигляді, хоча воно стало підґрунтям для розвитку 

такого напряму, як технологічний менеджмент, та стимулює розвиток ідей, 

які є основою економіки технологічних зсувів та техніко-економічного ма-

кроаналізу.  

Обґрунтування категорії технологічної парадигми як основи довго-

строкового циклічного розвитку економіки пов’язано із такими вченими, 

як Г. Менш, Л. Суте, Д. Шмуклер, Д. Кларк, А. Клейнкнехт, Д. Досі, 

Д. ван Дюйн, А. Грубер, Н. Накіценович, К. Фрімен. До авторів, чиї праці у 

значній мірі є джерелами інформаційної економіки як окремої складової 

частини інформаційної науки, можна виділити Ц. Грилихеса, У. Дайзарда, 

Д. Белла, М. Кастельса, Дж. Мартіна, Е. Маруду, Ф. Махлупа, 

Е. Менсфілда, Р. Нельсона, І. Ніколова тощо. 

На шляху свого розвитку інформаційна економіка пройшла кілька 

етапів (табл. 2.1.1). 
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Таблиця 2.1.1 

Етапи формування інформаційно-комунікаційної економіки [4, с. 6–8] 
Етап Період Особливості 

1 
50-ті –  

сер. 60-х рр. 

Первісні постановки важливих проблем та спроби усвідомити мож-

ливі шляхи їх вирішення 

2 
сер. 60-х – 

поч. 70-х рр. 

Етап накопичення та систематизації даних, що стосуються економі-

ки інформаційного виробництва. Праці того періоду досить різні. 

Перші спроби виміру кількісних параметрів інформаційного вироб-

ництва 

3 
поч. – сер.  

70-х рр. 

Були визначені основні позиції за головними проблемами інформа-

ційної економіки (співвідношення товарного та нетоварного харак-

теру науково-технічної інформації, об’єктивні основи ціни інформа-

ційних продуктів і т. д.) 

4 
кін. 70-х –  

сер. 80-х рр. 

Процес поглиблення існуючих ідей; посилення підходів до вироб-

ництва науково-технічної інформації як самостійної галузі госпо-

дарства 

5 
сер. 80-х – 

поч. 90-х рр. 

Пожвавлення наукових дискусій з різних напрямів економіки інфо-

рмаційного виробництва. В першу чергу, досліджуються питання 

прикладного характеру 

6 
поч. 90-х –  

кін. 90-х рр. 

Осмислення пройденого шляху, поглиблення постановок відомих 

проблем та пильний аналіз можливих варіантів їх вирішення; суттє-

вий внесок у розробку методологічних основ теорії інформаційної 

економіки 

7 кін. 90-х рр. 

Йде процес становлення інформаційної економіки як науки – інфо-

рмаційна економіка відділяється від інших економічних наук, ви-

значається її предмет, головні риси методу та комплексне осмис-

лення проблем 

 

Сучасний етап розвитку інформаційної економіки можна пов’язати з 

теорією «інформаціональної економіки» (informational economics). Це по-

няття було впроваджено у 1996 р. М. Кастельсом. Він відрізняє «інформа-

ційну економіку» та «інформаціональну економіку»на основі того, що в 

«новому інформаційному способі розвитку джерело продуктивності міс-

титься в технології генерування знань, обробки інформації та символічної 

комунікації. Зрозуміло, знання та інформація є критично важливими еле-

ментами в усіх способах розвитку, оскільки процес виробництва завжди 

заснований на деякому рівні знань й обробці інформації. Однак специфіч-

ним для інформаціонального способу розвитку є вплив знання на саме 

знання як головне джерело продуктивності» [2, с. 39]. М. Кастельс зазна-

чає, що вона [економіка] є інформаціональною економікою, оскільки 

«продуктивність і конкурентоспроможність факторів або агентів у цій еко-

номіці залежить від їх здатності генерувати, обробляти та ефективно вико-

ристовувати інформацію, засновану на знаннях. Глобальна [економіка] – 

тому що основні види економічної діяльності ... організуються у глобаль-
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ному масштабі, безпосередньо або з використанням розгалуженої мережі, 

що зв’язує економічних агентів. Інформаційна і глобальна – тому що в но-

вих історичних умовах досягнення певного рівня продуктивності та існу-

вання конкуренції можливе лише всередині глобальної взаємопов’язаної 

мережі» [2, с. 81]. Хоча він також зазначає, що глобальна економіка – це не 

економіка планетарного масштабу, тому що до неї не входять всі економі-

чні процеси, території та люди, хоча прямо чи опосередковано вона впли-

ває на все людство.  

Згідно з М. Кастельсом, можна виділити п’ять характерних рис у його 

парадигмі інформаційної та глобальної економіки: 

 інформація є «сировиною» інформаціональної економіки – перед 

людиною є технології впливу на інформацію, а не просто інформацію; 

 всеосяжність ефектів нових технологій; 

 будь-яка система чи сукупність відносин, що використовують но-

ві інформаційні технології, характеризуються сітьовою логікою через її 

необхідність структурування неструктурованого за одночасного збережен-

ня гнучкості, оскільки неструктуроване є рушійною силою інноваційної 

діяльності; 

 інформаційно-технологічна парадигма заснована на гнучкості: 

організації та інституції можна модифікувати і фундаментально змінювати 

шляхом перегрупування їх компонентів; 

 зростаюча конвергенція конкретних технологій у високо інтегро-

ваній системі, в якій старі ізольовані технологічні траєкторії стають майже 

нерозрізненими [3]. 

Характеризуючи інформаційні суспільства, М. Кастельс робить два 

важливі висновки:  

 інформаціональні суспільства, що існують сьогодні, є капіталіс-

тичними; 

 вони відзначаються культурною та інституціональною різномані-

тністю. 

Розглянемо це докладніше на таких країнах з інформаціональною 

економікою, як Китай та Великобританія. 

 

2.1.2. Впровадження інформаційної економіки: досвід інших країн 
Інформатизація як трансформація економіки та суспільства, що про-

водиться завдяки інформаційним та комунікаційним технологіям 

(information and communication technologies – ICT), є не кінцевою метою, а 

складним процесом досягнення більш значущих цілей розвитку [7, 8–10]. 

В останні півтора десятиріччя Китай спрямував багато ресурсів на інфор-

матизацію, оскільки вона є однією з частин китайської національної стра-

тегії модернізації.  
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Інформаційно-комунікаційні технології відіграють важливу роль у 

стратегії розвитку КНР з середини 1990-х рр. Сьогодні КНР має найбіль-

ший світовий телекомунікаційний ринок, а його галузь інформаційних те-

хнологій (IT) є двигуном економічного зростання. Китайська стратегія ін-

формаційно-комунікаційних технологій (стратегія ICT) стикається із без-

прецедентними можливостями та викликами через великі темпи зростання 

економіки, численне, різноманітне населення, що проживає на великій те-

риторії, тому вона підтримує: 

 інституціональні зміни для створення більш сервісно-

орієнтованого та прозорого уряду; 

 розширення сфери послуг; 

 використання ICT для реформації виробничих галузей та палив-

но-енергетичного комплексу. 

Ініціативи електронного уряду (E-government) привели до помітних 

результатів (у тому числі збільшення використання ICT приватним секто-

ром для процесів виробництва та обслуговування, внутрішнього менедж-

менту та ділових операцій через мережу Інтернет).  

Телекомунікаційна інфраструктура КНР зазнала швидкого розвитку 

впродовж останніх 15 років. З 1990-х рр. китайський ринок телекомуніка-

цій стає все більш конкурентноздатним. Наприкінці 2005 р. на ньому існу-

вало більше 740 млн стаціонарних та мобільних телефонів, 50 млн 

комп’ютерів, приєднаних до мережі Інтернет, які обслуговували більше 

110 млн користувачів. Зменшення цін на інформаційні та комунікаційні 

послуги та покращення інформаційної інфраструктури створили міцний 

фундамент для подальшої інформатизації. Хоча її швидкість у КНР зали-

шається нижчою, ніж у деяких інших азійських економіках та країнах із 

високим рівнем прибутку.  

Продовжується поширення доступу до інформаційно-комунікаційних 

технологій у сільській місцевості, що є надважливим для соціального та 

економічного розвитку, тому у Китаї вивчаються шляхи зменшення зон із 

відсутністю доступу. Ще не запроваджена універсальна стратегія обслуго-

вування, у тому числі такі її елементи, як фонд із фінансування інфрастру-

ктурної експансії у районах із низьким рівнем комунального обслугову-

вання та в районах із відсутнім комунальним обслуговуванням; збір подат-

кових внесків  з операторів для підтримки подальшого розвитку інфра-

структури і т. д. [7, 23]. Існування внутрішніх бар’єрів (неосвіченість щодо 

інформаційно-комунікаційних технологій, нестача прибутків і т. д.) також 

перешкоджає поширенню ринку широкосмугової мережі Інтернет.   

Галузі пов’язані із інформаційно-комунікаційними технологіями у 

КНР значно розвинулися порівняно із серединою 1980-х рр. через урядову 

підтримку вітчизняних компаній та НДДКР. Центральний та місцевий уря-

ди стимулюють галузі через розподіл фондів розвитку між стартапами та 
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інкубаторами, створення стимулів для притоку зовнішніх інвестицій. 

Трьома важливими особливостями галузі програмного забезпечення є зо-

середження продукції, регіональна розкиданість та недостатність «чистих 

зовнішніх ресурсів» [7, с. 23–24].  

Китаю також потрібно випрацювати стратегію щодо розвитку техно-

логій колонкового буріння та покращити співробітництво між науковим та 

бізнес-суспільствами для фокусування на відповідних програмах НДДКР. 

Технологія колонкового буріння, виробництво товарів та послуг, що 

пов’язані із нею, – є унікальними для китайського ринку, а тому необхідні 

для подальшого індустріального розвитку країни та збільшення стратегіч-

них переваг. Це потребує програм забезпечення сітьової безпеки, телеко-

мунікаційного обладнання тощо. А тому КНР потребує подальшої інтегра-

ції підприємств, університетів, НДДКР. 

Іншим кроком на шляху до створення інформаційно-комунікаційного 

суспільства у КНР є підвищення рівня якості людських ресурсів. Для інфо-

рматизації потрібно три рівні людських ресурсів:  

 громадськість, яка здатна використовувати програми ICT вдома 

та на роботі; 

 інформатизаційні менеджери, які керують розвитком ICT в уряді 

та підприємствах; 

 професіонали з ICT, обізнані в дизайні мереж, розвитку програ-

мового обладнання, НДДКР. 

Пайовиками є уряд, підприємства, школи, НДДКР та окремі люди. Це 

зроблено для того, щоб забезпечити людські ресурси, які потрібні для мак-

симального збільшення економічної та соціальної користі від розвитку 

ICT. 

Проте однією з проблем КНР на сьогодні є велика нестача досвідче-

них працівників із сферою ICT. Її вирішення знайшло відображення у 

створенні освітніх та тренувальних програм, у тому числі на базі освітніх 

закладів та підприємств. Інша складність полягає в міграції кваліфікованих 

кадрів до більш розвинутих регіонів та країн. Недооцінювання важливості 

інформатизації для економічного зростання призводить до недостатнього 

інвестування в розвиток інфраструктури ICT, що, в свою чергу, викликає 

затримання надходження інвестицій до програм ICT. Усі ці фактори приз-

водять до відтоку освічених та обізнаних у технологіях жителів із недоста-

тньо розвинутих регіонів. В той же час ICT привели до збільшення різно-

маніття навчальних можливостей, долаючи нестачу вчителів та кабінетів у 

віддалених регіонах за допомогою дистанційного навчання (радіо, телеба-

чення, он-лайн). 

Основні прикладні програми ICT спрямовані на трансформацію адмі-

ністративних та бізнес-процесів в автоматичні, прискорені процеси. Дві 
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головні програми, які існують в цій сфері, – це е-уряд (електронний уряд) 

та е-бізнес (електронний бізнес).  

Китайський уряд відіграв значну роль у стимулюванні попиту та про-

позицій на ICT. Уряд країни є найбільшим інвестором та керує засвоєнням 

і використанням програм ICT. У КНР почали долучати мережі ICT в уря-

дові процеси у середині 1980-х рр. В останні роки центральний уряд став 

ще більш ICT доступним через Золоті Проекти [7, 26] – ініціативи, що бу-

ли розроблені для створення суспільних послуг більш ефективними та про-

зорими. Програми для е-суспільства (електронного суспільства) на місце-

вому урядовому рівні, такі як кол-центри та електронні сторінки, забезпе-

чують громадян прямим доступом до суспільних послуг, покращують вза-

ємодію між службовцями та громадянами. Сільські райони отримують пе-

реваги від цих програм у вигляді доступу до необхідної інформації, яка 

може змінювати економічні можливості та покращувати життя сільських 

господарств.  

Багато інвестицій у великомасштабні програми інформатизації приве-

ли до змішаних результатів. Програми е-уряду являють собою великі керо-

вані інформаційні системи, які потребують великих інвестувань. Але одна 

з цілей створення е-уряду – зменшення витрат на діяльність уряду. Тому 

Китаю ще треба прийняти чітку методологію, яка б дозволила розставити 

пріоритети між інвестуванням е-уряду та максимізацією прибутків. 

Конкуренція серед іноземних та внутрішніх фірм привела до підви-

щення попиту на інформатизацію, продуктивності та ефективності внутрі-

шніх фірм. Виконання умов для вступу Китаю до ВТО та подальше відк-

риття економіки країни ставить перед фірмами необхідність підвищувати 

конкурентноздатність для розвитку на внутрішньому та міжнародному ри-

нках. Тому програми ICT значно поширюються серед індустріальних фірм, 

що позитивно впливає на виробництво та керування ними.  

Щодо розповсюдженості ICT, то лише невелика кількість великих 

компаній користується ICT у своїх торговельних, рекламних або маркетин-

гових процедурах, проте використання простих платформ е-бізнесу (елект-

ронного бізнесу) поширене серед малих та середніх підприємств. Існує два 

основні типи систем у е-бізнесі. 

До першого типу належать системи е-комерції бізнес-до-бізнесу 

(business-to-business – B2B). Вони є найбільш ускладненими серед таких 

систем, оскільки потребують великий баз даних та можливостей обміну 

між ними стосовно продукції, а тому потребують великої Web-місткості та 

систем офісної автоматизації і систем менеджменту інформації для керу-

вання інформаційними потоками. Такі платформи дозволяють фірмам при-

єднуватися для пошуку потенціальних клієнтів та постачальників. До дру-

гого типу систем е-комерції належать системи бізнес-до-споживача 
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(business-to-consumer – B2C). Вони є ключовим аспектом інформатизації 

китайських фірм, які продають продукцію споживачам [7, 27]. 

У Великобританії, на відміну від Китаю, є довга історія інновацій: від 

А. Тюрінга – «батька алгоритмів» – до Т. Бернерза-Лі – винахідника всес-

вітньої мережі зв’язку Інтернет (World Wide Web). Ця країна – світовий 

лідер за факультетами комп’ютерних наук, високоінноваційного техноло-

гічного бізнесу та піонерських підходів до вільних баз даних. Динамічність 

інформаційної економіки Великобританії – «одна із стратегічних переваг» 

цієї країни, а також можливість «досягти сильного сталого розвитку» [8, 

с. 4–6]. Сьогодні перед нею стоять дещо інші питання щодо побудування 

інформаційної економіки. Першим викликом є необхідність витримувати 

справжню світову конкуренцію товарів та послуг через взаємодію інфор-

маційного сектору економіки із світовим середовищем. Іншим викликом є 

низька численність та вузька географічна розсташованість (США або Азія) 

головних гравців інформаційної економіки – великих фірм та корпорацій. 

Тому для країн, що хочуть надалі розвивати та посилювати інформаційну 

економіку (Велика Британія, Німеччина, Фінляндія і т. д.), потрібен рете-

льний аналіз для подальшого концентрування. Іншим викликом є необхід-

ність глибокої співпраці між промисловістю та урядом для розуміння та 

подальшого задоволення потреб. Адже для інформаційної економіки, яка 

існує у глобальному середовищі, важливою є наявність е-уряду. Згідно зі 

Стратегією інформатизації, Британія повинна виділятися на ринку інвес-

тицій, що означає: стан економіки повинен бути привабливим для зовніш-

нього інвестування[8, 15]. 

Ядром інформаційної економіки у Великій Британії є сектор програм-

ного забезпечення, сектор послуг інформаційних технологій (ІТ) та теле-

комунікаційних технологій. Хоча сама інформаційна економіка є набагато 

ширшою, оскільки вона постійно ускладнюється іншими галузями або 

впливає на них.  

Компанії, що працюють в інформаційній економіці, є високоіннова-

ційними. Це пов’язана із тим, що підтримка глобальної конкурентноздат-

ності потребує швидкого виробництва інноваційних послуг та товарів. Ін-

формаційна економіка характеризується великим темпом технологічного 

розвитку: нові технології з’являються та змінюють ринок дуже швидко. 

Тому підприємства інформаційної економіки повинні постійно адаптува-

тися та перетворюватися для збереження конкурентноздатності. У Великій 

Британії дуже розвинена е-комерція: її електронні ринки є одними з най-

більш розвинутих та конкурентноздатних у світі. Для них є типовою вели-

ка частка фізичних осіб, що замовляють товари та послуги он-лайн, знахо-

дячись поза межами Організації економічного співробітництва і розвитку. 

Електронний ринок Великої Британії є найбільш розвиненим у Європейсь-

кому Союзі і складає більше третини усього ринку он-лайн ЄС [8, с. 14]. 
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Для керуванням процесом інформатизації країни була створена «Ін-

формаційна Економічна Рада (Information Economy Council), до якої вхо-

дять представники уряду, бізнес-кіл та академічних кіл, які створюють 

Стратегію інформатизації та контролюють процес» [8, 7]. Метою цієї стра-

тегії є: 

 сектори сильної, інноваційної, інформаційної економіки, продук-

ція яких буде конкурентноздатна на світовому ринку; 

 підприємства та організації, особливо малі та середні, які будуть 

вільно користуватися технологіями, у тому числі такими, як торгівля он- 

лайн, оволодіння технологічними можливостями та підвищення річного 

доходу на внутрішньому та міжнародному ринках; 

 громадяни, які можуть впевнено користуватися усіма досягнен-

нями та перевагами цифрових послуг [8, с. 8]. 

В Україні був прийнятий Закон України «Про Основні засади розвит-

ку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» [9]. Сьогодні 

інформаційний сектор економіки України включає в себе: сферу виробни-

цтва знань – науку та НДДКР –і сферу інформаційно-комунікаційних тех-

нологій, до якої входить виробництво засобів обробки і зберігання інфор-

мації – електронну промисловість: виробництво напівпровідників, проце-

сорів, комп’ютерів і телекомунікаційного обладнання, розробку інформа-

ційних технологій і програмного забезпечення та інфокомунікації, які за-

безпечують генерацію, обробку, зберігання та передачу даних.  

В глобальному відношенні економіка України вже набуває рис «інфо-

рмаційної економіки». Але на сьогодні інформаційно-комунікаційні еле-

менти інформаційної економіки України знаходяться на початковому етапі 

розвитку. Відсутність протягом тривалого часу державного фінансування 

науки і НДДКР, практично повна відсутність приватних інвестицій і незат-

ребуваність промисловістю наукових результатів призвели до значного 

зниження наукового потенціалу країни, втрати низки пріоритетних напря-

мів, і якщо не будуть подолані ці негативні тенденції, то наука залишиться 

на незадовільно низькому рівні і втратить можливість стати рушійною си-

лою розвитку. Забезпеченість населення і економіки інформаційно-

комунікаційними технологіями невисока і дуже нерівномірна. 

З огляду на концепцію інноваційного розвитку інформаційної еконо-

міки України в глобальному економічному середовищі можна визначити 

основні напрямки її реалізації: 

 підсилення взаємозв’язку інформаційних систем та інноваційного 

зростання економіки України в умовах глобалізації; 

 підвищення вихідного рівня впровадження інновацій в інформа-

ційній економіці в умовах становлення глобальної економіки знань; 

 розвиток інноваційного бізнесу та досягнення синергетичних 

ефектів інновацій; 
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 забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово- 

кредитної сфери в розвитку інформаційно-інноваційної діяльності. 

Кінцевим результатом інноваційних трансформацій в економіці Укра-

їни в умовах сучасного глобалізаційного середовища має стати загальне 

підвищення добробуту населення, але процеси глобалізації інновацій у сві-

товій економіці сприймаються й оцінюються по-різному: глобалізаційні 

інноваційні процеси найчастіше набувають позитивних наслідків у розви-

нутих країнах та негативно впливають на економіку країн, що розвивають-

ся. Тому Україна постійно має тримати рівновагу інноваційної політики та 

перейти до групи розвинених країн. На цьому шляху Україна може вико-

ристовувати досвід інших країн, як розвинених, так і тих, що розвивають-

ся, що будують або вдосконалюють інформаційну економіку. Їх проблеми 

можуть бути доволі типовими. 

Для Китаю такими перепонами, що стримують інформатизацію, є сис-

темні проблеми, які є в економіці та суспільстві і пов’язані із розвитком 

китайської економіки та соціальними трансформаціями. Дослідження та 

реагування цих факторів – довгий і комплексний процес, який потребує 

певних законодавчих змін. Проте є деякі доволі гострі проблеми, вирішен-

ня яких повинно відбутися найближчим часом: 

 стимулювання внутрішніх інновацій для внутрішнього та зовні-

шнього ринків; 

 співставлення попиту та пропозиції на комерційно успішні про-

грами; 

 пошук балансу між державним регулюванням та динамікою віль-

ного ринку.  

Щодо Великої Британії, то інформатизація економіки в цій країні 

пов’язана з повною трансформацією галузей завдяки сітьовим технологіям.  

Можливо, у майбутньому виробництво суттєво зміниться через всес-

вітнє використання 3D-принтерів. Для всіх економік світу такі зміни мо-

жуть стати доволі руйнівними. Тому важливим елементом стратегії інфор-

маційного розвитку кожної країни повинен бути контроль за якістю освіти 

та технічноюосвіченістю робочої сили для отримання максимальних пере-

ваг від можливостей, що надає інформаційна економіка.  
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2.2. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ  

РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ___________________________________■ 

 

 

 

 

 

 
Сутність торгівлі слід розглядати, виходячи із розуміння категорій то-

вару та товарного виробництва. Як відомо, товарне виробництво – це фор-

ма суспільного виробництва, за якої продукти виробляються не для влас-

ного споживання, а задля обміну шляхом купівлі-продажу на ринку [1]. 

Тобто починає вироблятися особливий тип продукту – продукт для обміну 

у вигляді товару чи послуги. В основі нашого дослідження лежить аналіз 

сучасних тенденцій такого особливого і надзвичайно важливого виду тор-

гівлі, як міжнародна торгівля. Як відомо, в основі міжнародної торгівлі 

лежить міжнародний поділ праці – спеціалізація країн у межах світового 

господарства на виробництві окремих видів товарів та послуг, що обумов-

лює обмін цими товарами та послугами. Такі товари та послуги обміню-

ються на світовому ринку, перетинаючи національні кордони.  

Досліджувати сутність, розвиток і перспективні напрямки міжнарод-

ної торгівлі необхідно в контексті глобалізації, оскільки міжнародна торгі-

вля наряду з інтернаціоналізацією виробництва та капіталу, збільшенням 

масштабів міжнародної міграції робочої сили та розвитком глобальної ін-

фраструктури – є невід’ємною рисою економічної глобалізації. Найпоши-

ренішим є розуміння глобалізації як процесу всесвітньої економічної, полі-

тичної та культурної інтеграції (об’єднання в єдине ціле) та уніфікації 

(приведення до єдиної форми чи системи, до одноманітності). Витоки гло-

балізації знаходять ще в стародавні часи, суттєвий поштовх глобалізацій-

ного процесу відносять на період великих географічних відкриттів. Однак, 

оскільки глобалізація є процесом, вона відзначається постійними змінами 

її рис, спричиненими найрізноманітнішими факторами, що супроводжують 

еволюцію людства. Вочевидь, глобалізація виникла не сьогодні і помилко-

во розглядати її лише в рамках процесів останніх десятиріч, однак не мож-

на відкидати й той факт, що саме сучасний етап глобалізації характеризу-

ється настільки високим рівнем взаємозалежностей і швидкістю взаємодій, 

що ті економічні явища, які раніше лежали в основі глобалізації, нині зна-

ходяться в залежності від неї. Міжнародна торгівля не є виключенням. Її 

виникнення, розвиток, лібералізація – стали суттєвими передумовами для 
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формування глобального простору. В свою чергу, сучасний рівень глобалі-

зації встановлює правила для міжнародної торгівлі, впливає на неї. Метою 

нашого дослідження є аналіз тенденцій, що історично складалися в процесі 

розвитку міжнародної торгівлі, виявлення факторів, що ці тенденції спри-

чиняли, а також вивчення характеристик цих факторів на сучасному етапі 

глобалізації з метою виявлення перспективних напрямів розвитку світової 

торгівлі. 

 

2.2.1. Основні напрями та тенденції міжнародної торгівлі на попе-

редніх етапах глобалізації 
Зрозуміти сучасний стан певного економічного явища, дослідити його 

тенденції і спрогнозувати перспективи можна, лише вивчивши історію 

становлення цього явища. Саме тому початок нашого дослідження присвя-

чено питанню оформлення світового ринку в такому вигляді, яким від пос-

тає перед нами нині. У цій частині дослідження ми ставили за мету зрозу-

міти і виявити фактори, що історично зумовлювали перспективи і напрями 

розвитку світової торгівлі. 

Світова торгівля за весь час свого існування пройшла через низку тра-

нсформацій. Торгові відносини між країнами беруть свій початок ще з 

глибокої давнини. Значних обсягів та стійкості товарно-грошових відносин 

міжнародна торгівля набула лише наприкінці XVIII ст. Цьому передував 

етап, коли міжнародна торгівля вперше стала стрижнем відносин між За-

ходом та Сходом – період функціонування Великого шовкового шляху – 

караванного шляху, що слугував для торгівлі Східної Азії із Середземно-

мор’ям від приблизно II ст. до н. е. і до середньовіччя. Виникнення Вели-

кого шовкового шляху пов’язане із завойовницькими походами Олександ-

ра Македонського, завдяки яким Схід і Захід вперше поглибили свої знан-

ня один про одного й осягнули свої потреби в іноземних продуктах і мож-

ливості для експорту власних товарів. Із початком арабських завоювань на 

Близькому Сході, коли римлян було витіснено звідти, стали виникати тру-

днощі із пересуванням товарів звичним маршрутом. Приблизно в VI ст. 

н. е. було прокладено новий маршрут Великого шовкового шляху через 

Північний Кавказ. З VIII по X ст. н.е. замість сухопутного шляху торгівлю 

зі Сходом стали здійснювати здебільшого через річкові шляхи територією 

Східної Європи. Тоді виникнув Волжський торговий шлях, а країни Схід-

ної Європи набули статусу торговельних посередників між Сходом і Захі-

дною Європою. За часів розквіту Монгольської імперії Великий шовковий 

шлях знов активно використовувався і прийшов у занепад лише в XV ст.  

Що стосується торгівлі між країнами Середземномор’я, то розвинені 

міжнародніторговельні зв’язки тут були досягнуті Римською імперією, що 

здійснювала обмін товарами сушею та морем по всьому Середземномор’ю. 

Із падінням Західної Римської імперії перестали функціонувати і налаго-
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джені нею торговельні зв’язки. На території Західної Європи лідерські по-

зиції зайняло Королівство франків (VII–X ст.), саме там почав зароджува-

тися феодалізм. В цей період раннього середньовіччя внутрішня торгівля 

не мала важливого значення для Західної Європи. Селяни ледве забезпечу-

вали себе, шляхи були непридатні для переправи товарів, феодали, через 

володіння яких проходили шляхи, вимагали за проїзд платню. Поступово 

із розвитком суспільного поділу праці на території Західної Європи почала 

активізуватися внутрішня торгівля. Зовнішня торгівля Західної Європи в 

ранньому середньовіччі була практично згорнута. Причиною цьому була 

злиденність Європи тих часів. Річ у тому, що і за часів Римської імперії 

торгівля зі Сходом була пасивною, тобто римляни не обмінювали свої то-

вари на східні, а платили золотом та сріблом. Та ж сама ситуація продов-

жилася і з розпадом Римської імперії, європейські економісти навіть у 

XVII ст. зазначали, що грошей в європейських країнах все меншає, адже 

вони вивозяться під час торгівлі із нехристиянськими країнами і назад не 

повертаються. Західні країни намагалися зупинити відтік дорогоцінних ме-

талів на Схід – вводили обмеження, заборони на шовковий одяг, однак бу-

ло очевидно, що необхідно виробляти певні товари, які могли б іти на екс-

порт. В раннє середньовіччя це було неможливо через відсутність у Європі 

розвинених міст [2]. У XI ст. завдяки Хрестовим походам розвитку набуває 

левантійська торгівля – торгівля італійських, південнофранцузьких та ка-

талонських купців із країнами Близького Сходу, де реалізовувалися това-

ри, привезені арабськими купцями з Китаю, Індії, Персії. Лише у XIV–XV 

ст. у міжнародній торгівлі значущу роль почали відігравати країни Північ-

ної Європи [3]. Нідерланди через обмеженість території та недостатність 

природних ресурсів одними з перших почали активно здійснювати зовні-

шню торгівлю, задля чого активно розвивали експортопридатні промисли. 

Спробувавши і переконавшись у помилковості політики протекціонізму в 

XIV ст., пізніше Нідерланди перетворилися на центральний товарний ри-

нок Європи. Посприяв цьому початок так званої епохи «великих географі-

чних відкриттів», що продовжувалася з XV по XVII ст., коли відкривалися 

нові землі (а отже, і нові торгові партнери та джерела товарів) та нові мор-

ські шляхи на Схід і Африку. Середземномор’я втратило свою важливість 

у міжнародній торгівлі, центр світової торгівлі пересунувся на Атлантичне 

узбережжя Піренейського півострова, а потім у Нідерланди (де, до того ж, 

активно стало розвиватися суднобудівництво) [Ошибка! Неизвестный аргу-

мент ключа.]. На початку XVIIст. народ Нідерландів став найбагатшим у 

світі. Лише наприкінці XVII ст. ситуація в Нідерландах стала погіршувати-

ся через посилення протекціоністських поглядів, зростання податків та ін. 

На початку XVI ст. в Європі почали виникати перші товарні біржі. В Ніде-

рландах (Амстердам) перша біржа з’явилася в 1608 р.  
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Період великих географічних відкриттів супроводжувався розвитком 

колоніальної торгівлі. На пряму торгівлю колоній із зовнішнім світом ко-

лонізаторами вводилися обмеження та заборони, затверджувалося монопо-

льне право колоніальних компаній на торгівлю із завойованими країнами. 

Це слугувало підставою для нееквівалентного обміну (в колоніях із успі-

хом реалізовувалися низькоякісні товари, а самі колонії перетворювалися 

на аграрно-сировинні придатки). Така торгівля слугувала для початкового 

накопичення капіталу колонізаторів. У другій половині XVIIIст. стартува-

ла промислова революція. У різних країнах вона починалася неодночасно і 

продовжувалася ще протягом XIXст. 

Наприкінці XVст., як відомо, почалася колонізація Америки, тому на 

початковому етапі міжнародна торгівля із Північною Америкою носила 

колоніальний характер. Основним експортером до колоніальної Америки 

виступала Великобританія. У 1776 р. було проголошено незалежність 

США. Після цього країна ще довго свою незалежність відстоювала. Про-

мислова революція в США відбулася доволі швидко, перш за все, завдяки 

вже наявному досвіду Європи. Почалася промислова революція США в 

перше десятиріччя XIXст., а завершилася вже в 50–60 рр. XIXст. Після за-

кінчення громадянської війни США швидко зайняли друге місце у світі за 

обсягами промислової продукції. США посіли чільне місце в міжнародній 

торгівлі. В XIXст. кількість товарних бірж значно збільшилася і вони із 

Європи поширилися в США. 

На території Східної Європи в XVI–XVIIст. активно розвивалося ре-

місниче виробництво. Одночасно з цим виникали нові міста, що ставали 

виробничими і торговими центрами. В XVIIст. виникнув всеросійський 

ринок, чому сприяло поглиблення територіального поділу праці. В Москві 

у цьому ж столітті сформувався громадський прошарок купців. Ще на по-

чатку XVIст. активізувалася зовнішня торгівля, особливо із Данією та Анг-

лією. Англія купувала в Росії здебільшого товари, необхідні для флоту. 

Слідом за Англією торговельні відносини із Росією налагодили Голландія 

та Франція. В російському експорті, окрім сировинних ресурсів, значну 

частку займала промислова продукція. Економічного піднесення та ре-

форм, що відкривали шлях до Європи, Росія зазнала за часів правління Пе-

тра I. Це був період активного втручання держави в економіку. Відбулася 

грошова реформа. Зовнішня торгівля активізувалася, чому сприяв вихід до 

Балтійського моря. У зовнішній торгівлі проводилася політика меркантилі-

зму. На середину 1720-х рр. в експорті значну частину стала займати ма-

нуфактурна продукція, особливо уральське залізо, парусина, канати, льня-

не полотно. В імпорті продовжували переважати предмети розкоші для 

дворян та царської родини, а також колоніальні товари – такі як чай, кава, 

прянощі, вина [5, с. 58–59, 74–76, 91–92]. На початок XIXст. Росія займала 

надзвичайно велику територію. У її зовнішній торгівлі із країнами Західної 
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Європи на цей період практично нічого не змінилося. Проте Росія стала 

активним експортером промислової продукції (особливо тканини та мета-

левих виробів) до країн Сходу. В 60-х рр. XIXст. Росія розпочала політику 

фрітрейдерства в зовнішній торгівлі. В другій половині XIXст., в порефор-

мений період, у Росії значно зросли обсяги зовнішньоторговельного обо-

роту, країна швидко входила на світовий ринок (більше 40% експорту при-

падало на хліб), імпортувалися машини, промислове і сільськогосподарсь-

ке обладнання [5, с. 115,155]. 

Як свідчать дослідники, у період між закінченням громадянської вій-

ни в США та початком Першої світової війни – в так званий перший вели-

чний період глобалізації – країни стали ближче одна до одної, ніж це було 

за всю історію. Цьому посприяли такі інновації, як залізна дорога, телег-

раф, аероплан, двигун внутрішнього згоряння. Тодішні оптимістично на-

лаштовані аналітики висунули прогнози завершення епохи великомасшта-

бних війн. Однак економічний розвиток країн світу завдяки промисловій 

революції сприяв розігріванню їх апетитів щодо захоплення нових терито-

рій задля здобуття нових сировинних ресурсів, вигідних виходів до морів 

та ін. Наслідком загострення міждержавних протиріч була Перша світова 

війна. Її результатом стала ліквідація чотирьох великих імперій. Післяво-

єнна економіка країн-учасників стала надзвичайно мілітаризованою і за-

лежною від державного регулювання та планування. Міжнародна торгівля 

зазнала значних змін.  

Велика Британія в 1916 р. створила Федерацію британської промисло-

вості, що об’єднала тисячі підприємств для боротьби із іноземними конку-

рентами за ринки збуту та сировини. Влада проводила політику протекціо-

нізму, яка дала можливість британським автобудівникам конкурувати із 

американськими суперниками. Відразу після Першої світової війни Велика 

Британія налагодила експорт промислового обладнання до Європи для від-

творення зруйнованого війною господарства. Однак вже з 1920 р. Велику 

Британію спіткала економічна депресія. До 30-х рр. у Великій Британії 

економічного росту зазнавали здебільшого нові галузі, такі як автомобіль-

на, авіаційна, хімічна… В деяких галузях англійські підприємці зробили 

ставку на якість із високою ціною. Тому їх продукцію імпортували здебі-

льшого багаті іноземці. Однак такі товари випускалися обмеженими серія-

ми, не займаючи значної частки ВВП [3, с. 166–170]. 

Франція, господарство якої дуже постраждало від воєнних дій, опини-

лася серед країн-переможців війни і завдяки умовам Версальського дого-

вору отримали назад Ельзас і Лотарингію та репарації від Німеччини, що 

посприяло відновленню економіки. Перед економічною кризою 30-х рр. 

темпи росту експорту Франції перевищували темпи росту виробництва, 

однак під час кризи експорт скорочувався швидше за виробництво[3, 

с. 243]. 
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Для Німеччини, що програла війну, умови Версальського договору 

були принизливими та важкими. Роки 1919–1924 історики і економісти ха-

рактеризують для Німеччини як роки післявоєнної розрухи. Політична си-

туація у цей період відзначалася загостреністю, що не могло не турбувати 

інші країни Європи. В результаті були переглянуті основні пункти Вер-

сальського договору щодо репарацій [3, c. 298]. Цим було покладено поча-

ток економічним реформам Німеччини. На початок 1923 р. рівень вироб-

ництва промислової продукції в Німеччині перевищив на 13 % рівень 

1913 р. У країні активно розвивалися нові галузі виробництва. Однак еко-

номіка Німеччини у цей період продовжувала триматися на кредитах євро-

пейських країн, тому світова криза, що розпочалась в 1929 р., відразу гост-

ро вдарила по економіці країни, а через деякий час нанесла їй нищівного 

удару. Рівень безробіття часів економічної кризи в Німеччині був найви-

щим у світі (на початок 1933 р. тут налічувалось близько 9 млн безробіт-

них, що складало 50 % найманих працівників країни) [3, с. 304]). Усе це 

сприяло приходу до влади нацистської партії, а згодом і початку Другої 

світової війни. 

Що стосується США, то, як відомо, країна вступила у Першу світову 

війну пізніше за інші країни. На території США не велися воєнні дії. При 

цьому країна отримала надзвичайно великі економічні вигоди від війни. 

Послаблені європейські країни поступилися США ринками збуту та сиро-

вини. На початок 1920-х рр. США були світовими лідерами із виробництва 

чавуну та сталі, нафти, вугілля, автомобілів та ін. На 1929 р. вартість екс-

порту США складала 5,1 млрд дол., значну долю в експорті стали займати 

корпорації [3, с. 384]. Криза 1929–1933 рр. для США була надзвичайно го-

строю.  

Вихід Японії на світовий ринок також багато в чому відбувався завдя-

ки перемозі у Першій світовій війні. Опинившись серед країн переможців, 

Японія закріпила за собою право на деякі колонії Німеччини (Шаньдунсь-

кий півострів, Маршаллові, Каролінські та Маріанські острови). Починаю-

чи із 1915 р., Японія силоміць нав’язала Китаю кабальні умови контролю. 

За роки Першої світової війни експорт Японії зріс у 4 рази [3, c. 446]. Хоча 

військові замовлення й сприяли розвитку промисловості та енергооснаще-

ності Японії, по завершенні війни на арену світової торгівлі знову стали 

повертатися світові країни-лідери, а в Китаї стали відновлювати свої пози-

ції корпорації США. За 1920–1921 рр. японський експорт скоротився на 

40 % [3, с. 447]. Промисловість країни стала шукати шляхи виходу із ситу-

ації, що склалася. Розпочався процес концентрації виробництва та капіта-

лу. Проте процес підйому, як і у всьому світі, виявився коротким – Японія 

потрапила в світову економічну кризу, вихід із якої знову почала шукати в 

озброєнні. 
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Жовтнева революція, зміна режиму, вихід Радянської Росії із Першої 

світової війни – усе це стало початком творення нової держави із новою 

економікою і новими міжнародними зв’язками. В квітні 1918 р. було прий-

нято Декрет про націоналізацію зовнішньої торгівлі. Радянська влада ого-

лосила про анулювання величезних внутрішніх і зовнішніх боргів країни. 

Таке рішення не могло не мати економічних і політичних наслідків у від-

носинах із зовнішнім світом [5, с. 205]. В країні розпочалася політика «во-

єнного комунізму». При цьому зовнішньоекономічна політика Радянської 

Росії розглядалася В. Леніним як крок для досягнення мети у вигляді сві-

тової комуністичної революції. Саме тому Радянська Росія не квапилася із 

визнанням міжнародного права, вважаючи крах капіталізму лише питан-

ням часу [7, с. 183]. В 1920-ті рр. з огляду на внутрішню кризу, радянська 

зовнішня політика стала більш гнучкою і націленою не на «штурм», а на 

«облогу». За тактичну мету було поставлено «дипломатичне» і «торгове-

льне» завоювання Європи. В 1921–1922 рр. із Радянською Росією були пі-

дписані торгові договори такими країнами, як Велика Британія, Німеччина, 

Норвегія, Австрія, Італія, Швеція, Чехословаччина. Ініціатива на оформ-

лення торгових відносин йшла не від радянського керівництва, а від захід-

них лідерів [7, с. 184]. Взагалі Радянська Росія будувала в цей період свої 

відносини із країнами Заходу, базуючись не на економічних, а на політич-

них засадах. 

Таким чином, після Першої світової війни, незважаючи на період еко-

номічного і промислового докризового піднесення, у світі склалася над-

звичайно загострена ситуація, що вилилася у початок Другої світової вій-

ни. Втрати від війни були колосальними. При цьому у світі сформувалася 

нова геополітична ситуація. Оформилися два світові лідери – США і СРСР, 

між ними та їх прибічниками розгорнулася конфронтація за перебудову 

світу згідно із своїми ідеологічним переконаннями – «холодна війна». Дру-

га світова війна зруйнувала промисловість і фінансовий апарат європейсь-

ких країн. В усіх країнах Європи розвивалася інфляція, що тимчасово ви-

штовхнуло їх із міжнародних економічних зв’язків. При цьому за воєнний 

період в США подвоїлося промислове виробництво, сільськогосподарське 

виробництво зросло на 20%, погодинна продуктивність праці зросла на 

25 %, золотий запас США зріс в 1,5 рази і складав на 1945 р. більш ніж 

70 % світових золотих запасів, частка США в міжнародному обміні значно 

зросла [8]. Неабияке значення в підсиленні позицій США відіграла діяль-

ність американських ТНК у перші два десятиліття після війни, коли євро-

пейські та японські корпорації тільки набували якогось значення в зарубі-

жній інвестиційній активності. Між 1946 і 1964 рр. 187 американських ін-

дустріальних корпорацій заснували або придбали 60 % своїх філій за кор-

доном [9]. Крім того, в 1949 р. в США виникла кібернетика – наука, що 
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визначила основи виробництва і торгівлі на наступному етапі розвитку сві-

ту. 

Економіка СРСР за роки війни проявила неабиякі мобілізаційні якості. 

За цей період промислового розвитку здобули такі території СРСР, як 

Урал, Сибір, Центральна Азія. В 1947 р. в країні було проведено доволі ус-

пішну грошову реформу. СРСР став країною-кредитором, стали видавати-

ся довгострокові кредити країнам, що прийняли за приклад радянську пла-

нову економіку. В 1949 р. за ініціативи СРСР було створено Раду економі-

чної взаємодопомоги, на основі функціонування якої налагодилось співро-

бітництво СРСР, Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії, Чехословаччини, а 

згодом і Німецької демократичної республіки, Куби і Монгольської народ-

ної республіки, Соціалістичної республіки В’єтнам та Югославії, яка, не 

будучи членом Ради, брала активну участь в її роботі [8].  

Найбільш динамічними учасниками світової торгівлі у 1950–1973 рр. 

були країни Західної Європи та Японія [10, p. 15]. Країни Західної Європи 

у післявоєнний період поступово відновлювали сили. Підтримуючи у «хо-

лодній війні» США, ці країни, однак, усвідомлювали необхідність 

об’єднання перед обличчям загостреної конкуренції з боку США. В ре-

зультаті виникли Європейське економічне співтовариство та Європейська 

асоціація вільної торгівлі. Через цей процес інтеграції основна частка між-

народної торгівлі західноєвропейських країн припадала на внутрішньоєв-

ропейську торгівлю. При цьому країни Західної Європи, як і США, актив-

но стали використовувати для міжнародного бізнесу форму транснаціона-

льних корпорацій. 

Японія, що програла у Другій світовій війні, виявилася окупована 

американськими військами. Ще за часів окупації в країні було проведено 

низку реформ. Лише в вересні 1951 р. США підписали мирний договір із 

Японією. Із другої половини 1950-х рр. в Японії розпочався так званий пе-

ріод «японського економічного дива». Уряд країни в цей період прийняв 

політику протекціонізму для власних виробників, було санкціоновано 

утворення крупних фінансово-промислових груп, почали створюватись 

японські транснаціональні компанії. Японія зайняла лідерські позиції на 

ринку легкових автомобілів [3]. 

Після Другої світової війни у світі відбулася деколонізація. В резуль-

таті на нову арену міжнародних відносин вийшли так звані країни третього 

світу, або країни, що розвиваються. Доволі швидко із числа цих країн вир-

валися і активно увійшли у сферу міжнародних економічних відносин пе-

рші країни «Азійські тигри» – Південна Корея, Сінгапур, Гонконг, Тай-

вань.  

Друга світова війна значно підвищила світовий попит на нафту. Із за-

вершенням війни завдяки розвитку промисловості та автомобілебудування 

попит на нафту у світі був достатньо високим, однак все ж таки пропозиція 
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його перевищувала. На цей період у світовій нафтодобувній промисловості 

лідерські позиції займали 7 крупних транснаціональних компаній – так 

звані «Сім сестер». Щоб перешкоджати безчинствам цих компаній та підт-

римувати достатній рівень цін на нафту, експортери нафти утворили в 

1960 р. Організацію країн-експортерів нафти (Іран, Ірак, Кувейт, Саудівсь-

ка Аравія, Венесуела). Протягом 1960-х рр. кількість учасників організації 

збільшилася вдвічі. Виникнення даної організації було серйозним кроком у 

становленні сучасного світового ринку нафти. 

Зазначені післявоєнні зміни призвели до значного зростання обсягів 

міжнародної торгівлі. У період із 1950 по 1973 рр. світовий товарний екс-

порт зростав приблизно на 8% щорічно [10, p.15]. 

Узагальнивши отриману інформацію, ми дійшли висновку, що за пе-

ріод від часів Римської імперії до так званого сучасного етапу глобалізації 

(за періодизацією М. Стегера – від 70-х років XX ст. до сьогодні) напрями 

розвитку світової торгівлі визначали такі фактори: комунікації (в тому чи-

слі транспортні), міжнародна спеціалізація, організація форм ведення між-

народної торгівлі, політичні сили. При цьому такі фактори, як комунікації, 

організація форм ведення торгівлі та частково спеціалізація можна було б 

об’єднати в одну групу, оскільки усі вони по суті визначаються технологі-

ями, однак такий поділ видається нам занадто узагальненим. Слід зазначи-

ти, що перелік даних факторів не змінився на сучасному етапі глобалізації, 

однак змін дістали їх характеристики і прояви, що і визначають сучасні 

перспективні напрями розвитку світової торгівлі.  

 

2.2.2. Сучасний стан міжнародної торгівлі та перспективи її розвитку 

Найпопулярнішим показником, що вказує на рівень розвитку міжна-

родної торгівлі, є темп приросту світового товарообігу. Вказуючи на успі-

хи світової торгівлі, дослідники також люблять користуватися порівнян-

ням темпів приросту світового товарообігу із темпами приросту світового 

ВВП: темпи приросту міжнародної торгівлі перевищували темпи приросту 

світового ВВП майже в 2 рази, починаючи із 1980 р. і до кризи 2008 р. 

Статистика СОТ свідчить, що показник приросту світової торгівлі (вимі-

рюється як річна зміна у відсотках) нині падає, якщо в 2011 р. він становив 

5,2 % щодо попереднього року, то в 2012 р. – вже лише 2 % [11, p. 18]. При 

цьому в 2011 р. світовий ВВП збільшився на 2,8 % щодо попереднього ро-

ку, а в 2012 – на 2,2% [12, p. 22]. Тобто в 2012 р. темпи приросту обсягів 

світової торгівлі вже не тільки не перевищували, а навіть поступалися річ-

ним темпам приросту світового ВВП. 

Таким чином, постає задача у дослідженні дії факторів, що сприяли 

підсиленій активізації міжнародної торгівлі у період до кризи 2008 р., у 

визначенні причин скорочення темпів приросту міжнародної торгівлі в 

останні роки та у виявленні перспектив розвитку міжнародної торгівлі. 
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Новий період глобалізації, початок якого, як вже зазначалося, прийня-

то відносити на 1970-ті рр. стартував двома нафтовими «шоками», які тро-

хи пригальмували ріст міжнародної торгівлі, що стартував у 1950-ті рр. 

При цьому на 1971 р. у світі нараховувалося вже 333 транснаціональні ко-

рпорації, третя частка яких володіла капіталом в мільйон доларів і більше. 

Домінуюча частка США в міжнародній торгівлі початку 1950-х рр. через 

підсилення конкуренції збоку інших країн була втрачена протягом наступ-

них двох десятиліть. У той час як підписана США із Канадою в 1965 р. то-

рговельна угода сприяла їхнім торговельним відносинам в межах контине-

нту, частка обох країн у світовій торгівлі в якості експортерів протягом 

1953–1973 рр. коливалася близько 10% [10, p. 16]. Переживши енергетичну 

кризу початку 1970-х рр., Японія перейшла на розвиток наукомісткого і 

точного виробництва, ставши світовим лідером у цих галузях [3]. На поча-

ток 1980 рр. частка Японії в міжнародному товарному експорті сягала тро-

хи менше 9 %, у 1990-х рр. ця частка знизилася через конкуренцію збоку 

нових індустріальних країн та Китаю. Починаючи із 1963 р. і протягом на-

ступних двох десятиліть завдяки новій експортоорієнтованій політиці у 

світовому товарному експорті частка нових індустріальних країн зросла із 

2,4 % в 1963 р. до 9,7 % в 2008 р. [10, p.16].  

У Китаї комуністична партія, збагнувши неподоланність відсталості 

економічного розвитку країни через бідність та відсутність внутрішнього 

попиту, наприкінці 1970-х рр. пішла на кроки політики реформ та відкри-

тості. У попиті на дешеву і дисципліновану робочу силу в Китай почалося 

надходження іноземних інвестицій. Країна перетворилася на своєрідну 

«фабрику світу», почалося масове виробництво експортних товарів. Під-

вищення конкурентоспроможності Китаю на світовому ринку почалося із 

торгівлі країни текстильною продукцією та іншими працемісткими това-

рами, але скоро конкуренція Китаю поширилася на сферу електроніки 

таIT-товарів. З 1990 по 2007 рр. Китай втричі збільшив свою частку в сві-

товому товарному експорті, а в 2008 р. став експортним лідером [10, p. 17]. 

Що стосується Радянського Союзу, то його міжнародні торговельні 

відносини після 1970-х рр. продовжували розвиватися у тому ж напрямку, 

що і в післявоєнний період – найбільш активна торгівля велася із соціаліс-

тичними країнами, здебільшого в рамках Ради економічної взаємодопомо-

ги (РЕВ). У 1960-ті рр. 56 % експорту і 58 % імпорту СРСР припадали на 

торгівлю із країнами РЕВ. У 1980-х рр. ця частка трохи знизилася (у екс-

порті до 42 %, в імпорті до 43 %) завдяки активізації торгівлі СРСР із роз-

виненими країнами Заходу [13, p. 601]. В 1970–1980 рр. Радянський Союз 

став світовим експортером нафти та газу. Із 1970 по 1986 рр. доля експорту 

газу в загальному експорті СРСР на Захід зросла від 1 % до 15 % [13, 

p. 605]. На 1986 р. менше 5 % загального радянського експорту на Захід 

припадало на машини та машинне обладнання. Також у 1980-ті рр. Радян-
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ський Союз експортував деревину (переважно до Японії) та продукцію хі-

мічної промисловості. Що стосується західного імпорту СРСР в 1980-х 

рр.,то це були переважно сільськогосподарські закупки (половина аграрно-

го імпорту СРСР припадала на західні країни), промислове обладнання 

складало чверть радянського імпорту із Заходу, решта імпорту припадала 

на залізо, особливо сталь [13, p. 606].  

У 1990-х рр. міжнародна торгівля набула нових темпів розвитку, да-

леко не останньою причиною для чого були інновації у сфері інформацій-

них технологій. Послуги стали найбільшим сектором у світовій економіці. 

В економічно розвинених країнах вже в 1960 р. на сектор виробництва по-

слуг припадала половина робітників, а до 1985 р. – вже близько двох тре-

тин [14, p. 137]. В 1984 р. у США на сферу послуг припадало 76,9 % зайня-

того населення; в Японії – 66,1 %; у Федеративній Республіці Німеччина – 

61 %; у Франції–67,8 % [14, p. 141]. В свою чергу, збільшився інформацій-

ний та інтелектуальний компонент послуг. Ще на початку 1980-х рр. світо-

ва статистика відзначалася недорозвиненістю категорії послуга, в платіж-

них балансах виділяли лише транспортні послуги та послуги, пов’язані із 

подорожами, а усю решту послуг відносили до позиції – «інші послуги». 

Однак дана позиція на 1986 р. у світі вже досягла обсягу, не меншого за 

обсяги перших двох видів послуг [14, p. 152]. Найбільшого розвитку в цей 

період здобув сектор виробничих або бізнес-послуг, таких як планування і 

розробка стратегій; забезпечення інновацій та розвитку; технологічні та 

інжинірингові послуги; експрес-доставки; адміністративні послуги; тренін-

ги і розвиток людського потенціалу; інформаційні послуги; посередницькі 

та інші види послуг. На 1984 р. світовим лідером із експорту послуг були 

США – 12,1 % світового експорту послуг; на другому місці була Франція – 

10,4 %; на третьому – Великобританія – 7,7 % [14, p. 275]. На особливу 

увагу нині заслуговує світовий експорт послуг у сфері телекомунікацій, 

комп’ютерних та інформаційних послуг (ICT-послуги). За даними Світово-

го Банку, 31,7 % світового експорту послуг припадає саме на них [15]. На 

сьогодні, незважаючи на подальший розвиток і важливість бізнес-послуг, у 

світовому експорті суттєві позиції продовжує займати туризм – на 2012 р. 

30 % світового експорту послуг і 6 % загального світового експорту това-

рів та послуг. Туризм вважається п’ятою за значенням категорією в світо-

вому експорті після палива, хімікатів, продовольства, автомобільної про-

дукції [12, p. 6]. Найбільшим експортером та імпортером туристичних пос-

луг у світі є Європейський Союз. 

Оскільки в останні роки різко зросла частка торгівлі послугами, це 

вплинуло на обсяги світової товарної торгівлі. Як відомо, частка промис-

лових товарів у міжнародній торгівлі швидко зростала із початку XXст., 

коли їх частка в міжнародній торгівлі складала 40 % товарного експорту, в 

1990 р. – близько 70 %, в 2000 р. – 75 %, а в 2011 р. вона знов скоротилася 
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до 65 % [11, p. 66]. Натомість частка аграрної продукції в світовому експо-

рті зменшується, якщо на початку 1900-х рр. її частка складала ще 57 % 

загального товарного експорту світу, то в 1990 р. – вже 12 %, а в 2011 р. – 

лише9 % [11, p. 67]. Такезниження пояснюється успіхами в самозабезпе-

ченні продовольчими товарами Західної та Центральної Європи, Китаю та 

Індії, а також використанням замість натуральної сировини штучних за-

мінників. До того ж, завдяки виникненню нових товарів та розвитку сфери 

послуг спостерігається тенденція до зниження частки аграрної продукції у 

валовому продукті. Дістала змін в останні роки біржова товарна торгівля, 

вона практично повністю стала електронною, на неї нині припадає близько 

30 % світового товарообігу. Кількість об’єктів біржової товарної торгівлі 

скоротилася. На частку сільськогосподарських товарів та деревини припа-

дає 2/3 товарів, що обертаються на біржах [16, c. 69].  

Наступною тенденцією у міжнародній торгівлі кінця 1980-х –початку 

1990-х рр. став офшоринг – переміщення окремих етапів виробництва в 

зарубіжні країни з метою мінімізації витрат. В аспекті міжнародної торгів-

лі це явище може проявлятися по-різному.  

Одну із доволі популярних схем проаналізували американські еконо-

місти Р. Холл і Ч. Джонс (1999 р.). Дослідники аналізували продуктивність 

праці в різних країнах світу і виявили тенденцію, що в країнах, які тради-

ційно вважаються країнами із високою продуктивністю праці (країни із 

розвиненою ринковою економікою), вона нижче, ніж у деяких країнах, що 

розвиваються. Аналіз виявив, що зазвичай материнські компанії із розви-

нених країн розміщують свої виробничі потужності в країнах із низькими 

податками і, як правило, дешевою робочою силою або іншими ресурсами. 

Вироблені там продукти повертаються до країни материнської компанії в 

якості експорту, однак не за цінами які б ринково мали скластися за такого 

виробництва, а за роздутими (внутрішньофірмовими) цінами, завдяки над-

мірно завищеній (приписаній) виробництву доданій вартості та транспорт-

ним витратам з метою максимізації доходів материнської компанії 

[17, c. 57]. Офшоринг може реалізуватися не тільки через прямі іноземні 

інвестиції, але і через підписання контракту із зарубіжною фірмою на ви-

конання певного етапу виробничого процесу – аутсорсінг [17, с. 58]. Однак 

більшість подібних операцій все ж таки припадає на ТНК, кількість яких, 

за даними ООН, значно збільшувалася у світі на початку 2000-х рр.: в 2007 

р. – близько 78 тис., в 2008 р. – 82 тис. В результаті значна частка світового 

експорту та імпорту стала припадати на внутрішньофірмову торгівлю. То-

чно дати кількісну оцінку цьому процесу в світі дуже складно через від-

мінності в національних статистичних даних, однак у США цьому аспекту 

міжнародної торгівлі приділяють достатньо уваги. За даними, в 2007 р. на 

внутрішньофірмові поставки припадало 48 % товарного імпорту США, в 

2008 р. – 47,2 %, в 2009 р. – 48,3 %, в 2010 р. – 48,6 % [18], в 2012 частка 



Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації 

133 

 

внутрішньофірмової товарної торгівлі склала 50,3 % споживчого імпорту 

США [19]. Що стосується товарного експорту, то внутрішньфірмові поста-

вки в 2007 р. складали 29,2 % сукупного експорту США, в 2008 р. – 28,4 %, 

в 2009 р. – 29,6 %, в 2010 р. – 29,2 % [18], в 2012 р. – 29,1 % [19]. При цьо-

му на внутрішньофірмовий експорт послуг в США в 2008 р. припадало 

26 % експорту послуг, а на внутрішньофірмовий імпорт – 22 % імпорту 

послуг. Найбільша частка внутрішньофірмової торгівлі послугами в США 

припадає на такі види послуг, як менеджмент та консультаційні послуги 

(внутрішньофірмова частка в їх експорті склала 88 %, а в імпорті – 86 %); 

дослідження, розробки та тестування (83 % та 73 % – відповідно); 

комп’ютерні та інформаційні послуги (43 % експорту та 77 % імпорту) 

[18].  

Зважаючи на зростаючі масштаби офшорингу, у світі спостерігається 

активізація антиофшорної політики міжнародної спільноти в умовах гло-

бальної кризи і загострення боргових та бюджетних проблем [20, с. 4]. 

Деофшорингова політика націлена на врегулювання фінансів світу, однак 

при цьому вона значно впливає на міжнародну торгівлю. З огляду на це 

серед дослідників все частіше лунають тези, що міжнародна торгівля вже 

не буде такою, як була раніше через гальмування процесу лібералізації то-

ргівлі, деофшоризацію та повернення виробництва назад до розвинених 

країн. Особливо активно процес індустріального ренесансу розпочали 

США. Експерти Бостонської консалтингової групи в 2011 р. провели дос-

лідження і дійшли висновку, що ріст витрат поступово підриває позиції 

Китаю як країни базування виробництва товарів для наступного їх експор-

ту в США. Річ у тому, що ще в 2000 р. робітник фабрики в Китаї заробляв 

близько 3 % від заробітної платні американського колеги. При цьому в Ки-

таї з 2000 р. заробітна платня на фабриках зростала приблизно вдвічі щорі-

чно, а у США майже не зростала. Експерти прогнозують, що до 2015 р. за-

робітна платня робітника в Китаї сягне вже близько 25 % заробітної платні 

робітника США, а із урахуванням більш високої продуктивності праці в 

США – вочевидь сягне усіх 60 %. Якщо урахувати продуктивність праці, 

кращі системи логістики та ланцюги поставок, то США стануть вигідні-

шою альтернативою для виробництва цілої низки товарів. В 2015 р. у на-

ступній роботі дослідники визначили галузі, які доцільно повернути до 

США із Китаю: виробництво комп’ютерів та електроніки (зокрема, мобі-

льних телефонів та телевізорів), транспортних засобів, машинного облад-

нання, металевих виробів, електроприладів, пластикових виробів, меблів. 

Компанія «Дженерал Електрик» вже розпочала часткове повернення своїх 

виробництв до США, в 2011 р. її наслідувала компанія «Отіс» із виробниц-

тва ліфтів [21].  

Взагалі лібералізація міжнародної торгівлі входить до основних задач 

діяльності Світової організації торгівлі (СОТ, створена в 1995 р.). Дослід-
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ники зазначають, що ефект від діяльності СОТ в цілому є позитивним 

(єдиний правовий простір для учасників, прозорість торгівлі), але нерівно-

мірним для розвинених країн та країн, що розвиваються. На підтвердження 

цьому наводять цифри: вже за період з 1993 по 1998 рр. результатом діяль-

ності СОТ стало збільшення обсягів світового товарообігу на 25 %, при 

цьому на найменш розвинені країни в світі продовжувало припадати лише 

0,03 % світового товарного потоку. Дослідники вважають, що розвинені 

країни, володіючи фінансовими ресурсами, користуються лібералізацією 

світової торгівлі – входять на ринки країн, що розвиваються, і спричиня-

ють їх імпортозалежність, не даючи можливості розвитку власного бізне-

су [22]. При цьому експорт країн, що розвиваються, згідно останнім зві-

тамСОТ до 2011 р. збільшувався: в 1980 р. країни, що розвиваються, здійс-

нювали близько 34 % світового експорту, а в 2011 р. ця частка сягала вже 

47 %, а частка розвинених країн в експорті змінилася із 66 % в 1980-х рр. до 

53 % в 2011 р. [11, p. 5]. Однак, аналізуючи ці данні, треба пам’ятати, що час-

тина цього експорту припадає на внутрішньофірмову торгівлю в рамках 

ТНК, а отже, не може вказувати на розвиток власного експортопридатного 

виробництва країн, що розвиваються. Однак не можна ігнорувати й той факт, 

що національний бізнес країн, що розвиваються і входять до СОТ, часто 

отримує переваги від збільшення можливостей для імпорту. Адже, як свід-

чить звіт СОТ 2013 р., імпорт країн все більше являє собою закупівлю не го-

тових, а проміжних товарів та послуг як для виробництва продукту для влас-

ного ринку, так і для експорту [11]. Крім того, у звіті СОТ зазначається, що в 

останні роки значно збільшилася торгівля країн, що розвиваються, між со-

бою. 

Серед останніх тенденцій у міжнародній торгівлі також відзначають по-

слаблення спеціалізації більшості країн на експорті певного товару. Причи-

ною цьому стала вдосконаленість транспортних систем, а також розвиток те-

лекомунікацій. Фактори виробництва стали відзначатися надзвичайною мо-

більністю, а експортна композиція багатьох країн стала подібною [11]. Завдя-

ки сучасному рівню міграції населення прошарок кваліфікованої робочої си-

ли із вищою освітою стає більшим у багатьох країнах, завдяки чому вони 

отримують шанс для виходу на міжнародний ринок із новими для себе про-

дуктами. Сучасні інвестиції, в тому числі державні, в транспорту інфраструк-

туру країн, що розвиваються, дають змогу зменшити транспортні витрати і 

включитися цим країнам в міжнародну товарну торгівлю.  

Розглядаючи перспективи розвитку міжнародної торгівлі, дослідники 

зазначають, що майбутнє міжнародної торгівлі багато в чому залежить від 

розвитку технологій. З огляду на те, що інновації нині набули визначаль-

ного значення для розвитку країн, чільне місце в міжнародних відносинах 

займає трансфер технологій – процес передачі технологій, які являють со-

бою систематизоване знання стосовно виробництва продукту, застосуван-
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ня процесу чи надання послуги, від однієї організації до іншої задля забез-

печення їх подальшого розвитку та комерціалізації. Конференція ООН з 

торгівлі і розвитку не розглядає як трансфер технологій просто продаж чи 

надання в оренду товарів, що відносяться до категорії «технологічні», од-

нак трансфер технологій часто супроводжує операції із зазначеними това-

рами. Трансфер технологій має включати передачу такого об’єкта, який 

являє собою технологію і захищений, був захищений (адже майнові права 

інтелектуальної власності мають термін дії) або може бути захищений пра-

вами інтелектуальної власності, які захищають саме результат інтелектуа-

льної чи творчої діяльності, а не їх можливе матеріальне втілення у річ. 

Трансфер технологій може відбуватися в різних формах, однак сфери між-

народної торгівлі стосується лише міжнародний продаж деяких прав про-

мислової власності, а також експорт та імпорт низки послуг, що мають мі-

сце в процесі трансферу технологій (технічні консультації, тренінги, забез-

печення технологічними знаннями, забезпечення технологічним вмістом 

виробничо-технічних угод). 

Дослідивши нові характеристики, яких набули фактори, що ми виді-

лили в попередній частині, як ті, що визначають напрями розвитку світової 

торгівлі, можна дійти висновків, що в основі зміни цих характеристик в 

більшості випадків лежить подальший розвиток технологій та інновації, а 

самі фактори відзначаються надзвичайною взаємозалежністю. Що стосу-

ється комунікацій, то подальше удосконалення транспортних засобів та 

інфраструктури значно скоротило транспортні витрати, в результаті стало 

можливим розширювати участь в міжнародній торгівлі не тільки для роз-

винених країн, але і для тих, що розвиваються. Крім того, завдяки розвитку 

телекомунікацій виникла нова організаційна форма міжнародної торгівлі – 

електронна торгівля. Міжнародна спеціалізація зазнала змін – значну част-

ку міжнародного товарообігу стали займати послуги, виробництво яких 

уможливилося майже для всіх країн завдяки активізації міграції кваліфіко-

ваної робочої сили внаслідок розвитку тих самих комунікацій та лібералі-

зації політики. Ціла низка послуг стала не тільки об’єктом електронної то-

ргівлі, але й самі по собі набули віртуального характеру. Завдяки усьому 

вищезазначеному спеціалізація країн послабилася, експортна композиція 

набула подібності в різних країнах. В тому числі в світовому товарообігу 

зменшилася частка сільськогосподарської продукції через підвищення рів-

ня самозабезпеченості країн та виникнення синтетичних замінників. Удо-

сконалення комунікацій та ліберальна політика урядів, що мала місце до 

фінансової кризи 2008 р., сприяли особливій активізації транснаціональних 

компаній, в рамках діяльності яких надзвичайних обсягів набула частка 

внутрішньофірмового міжнародного обміну. У прагненні стабілізувати сві-

тові фінанси післякризова світова політика отримала деофшорингову на-

правленість, що впливає на обсяги міжнародної торгівлі. Розвитку набула 
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міжнародна торгівля в рамках світового трансферу технологій, що продо-

вжує набирати обертів. Неочікуваним для розвитку міжнародної торгівлі 

стало розгортання політики повернення деяких галузей виробництва назад 

до розвинених країн із країн, що розвиваються.  
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2.3. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ  

ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЯК СКЛАДОВА  

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ_________________________■ 

 

 

 

 

 

 
2.3.1. Особливості класифікації та етапів розвитку світових мігра-

ційних потоків  

Міжнародна міграція робочої сили – це об’єктивний процес, прита-

манний ринковій економіці. Він так само об’єктивний, як процес переливу 

капіталу між країнами, розвитку зовнішньоторговельних зв’язків, міжна-

родної економічної інтеграції. Трудові ресурси відповідно до ринкових за-

конів шукають собі найбільш вигідне застосування, що дає максимальну 

ефективність. 

У ХІХ–ХХ ст. внаслідок формування національних держав утверди-

лись принципи громадянства і особистої свободи, визначились кордони 

країн і виокремились три основні компоненти міграції: країна походження, 

країна призначення та сам мігрант, а також з’явились широковживані зараз 

поняття «еміграція» та «імміграція» [1].  

Під міграцією трудових ресурсівможна розуміти: 

 переселення працездатного населення з одних держав до інших 

строком більше ніж на рік, викликане причинами економічного чи іншого 

характеру; 

 переміщення найманих працівників через кордони в пошуках роботи;  

 процес організованого або стихійного переміщення працездатно-

го населення з країни до країни, викликаний причинами економічного ха-

рактеру; 

 стихійний процес розподілу трудових ресурсів між національни-

ми ланками світового господарства. Економічною основою його є взаємо-

пов’язаність країн та нерівномірність їх соціально-економічного розвитку. 

Існує кілька теорій, що пояснюють причини і спрямованість міжнаро-

дних міграційних процесів. Найбільш поширений концептуальний підхід 

виходить із класичної теорії і, зокрема, з уявлення про співвідношення 

чинників «виштовхування» і «тяжіння» населення і робочої сили як голов-

них рушійних сил даного процесу. Відповідно до класичної (Е. Равен-

штайн [2], А. Люїс [3], Дж. Фей, Г. Раніс) і неокласичної теорії 

(Дж. Харіс [4]) надлишкові трудові ресурси мігрують із переважно сільсь-
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ких районів з низькою граничною продуктивністю в розвиненіші урбанізо-

вані райони. Часто рішення про міграцію пояснюються індивідуальними 

уявленнями про більш благополучні райони і країни, а не фактичним ста-

ном речей. Цим, наприклад, економісти-неокласики пояснювали міграційні 

потоки в урбанізовані райони з високим безробіттям. 

На відміну від класичних теорій прихильники історичних та структу-

ралістських концепцій пояснюють міграцію економічним і політичним не-

рівністю різних суб’єктів (країн, регіонів, підприємств, індивідів), коли 

більш сильні суб’єкти визначають спрямованість міграційних потоків у 

вигідному їм напрямку. Ці ж теорії визнають важливість таких факторів, як 

етнічні та сімейні зв’язки серед мігрантів, роль державного регулювання в 

даній області.  

У реальному житті всі перераховані підходи та пояснення доповню-

ють один одного і взаємопереплетені. 

Говорячи про порівняння людських ресурсів з іншими економічними 

ресурсами на міжнародних ринках, важливо відзначити і їх особливості. 

Вони відображають специфіку товару «робоча сила», який є не тільки 

об’єктом, а й суб’єктом міжнародних економічних відносин у даній сфері. 

Крім того, процес міжнародної міграції надає не тільки економічний, але і 

багатоплановий соціальний, демографічний та соціально-психологічний 

вплив як на країни-донори, так і на приймаючі країни. 

Існує багато класифікацій міграцій, але вони всі відображають лише 

певний аспект міграційних процесів. Найбільш повна класифікація була 

запропонована О. Ровенчак (рис. 2.3.1), яка об’єднує багато критеріїв міг-

рації (повторюваність, правовий статус, добровільність, причини та цілі, 

відстань, тривалість, спосіб реалізації та кількість мігрантів) і відповідає 

полісемантичному характеру міграції як соціального феномена. Звісно, з 

розвитком міграційних процесів з’являються її нові види і, відповідно, кла-

сифікацію потрібно доповнювати та удосконалювати. 

Історія розвитку світового господарства тісно пов’язана з етапами ро-

звитку світових міграційних потоків. Можна виділити 9 етапів міграції 

(рис. 2.3.2) [5–6]: 

1. Стародавні цивілізації.Економічна могутність усіх стародавніх 

цивілізацій була створена за рахунок праці примусово переміщених вели-

ких мас людей. 

2. Середні віки.Найбільш популярною формою міграції в Європі 

була наймана військова служба.  

3. Третій етап (з 1650 по 1850 рр.) первісна, або «стара», міграція, 

що була обумовлена періодом Великих географічних відкриттів. Проявля-

ється чітка спрямованість двох основних міграційних потоків: із Старого 

Світу до Нового (Північна та Південна Америка, Вест-Індія); примусовий 

вивіз рабів з Африки до Америки. 
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Рис. 2.3.1. Класифікація міграцій [1] 
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Рис. 2.3.2. Етапи розвитку міграційних потоків [5-6] 

 

4. Четвертий етап міжнародного переміщення трудових ресурсів з 

кінця XIX початку XX ст. з Європи до країн Америки, Австралії, Нової Зе-

ландії. Характерним є зниження кількості емігрантів з Англії, Іспанії, Ні-

дерландів, Португалії і стрімке зростання – з Австро-Угорщини, Росії, Ні-

меччини, Італії. Наприкінці ХІХ ст. відбувалась масова еміграція нацмен-

шин (фінів, поляків, прибалтів, українців) з Росії до США, Канади, Авст-

ралії, Нової Зеландії, Південної Африки і Аргентини. Масова еміграція со-

лдат і офіцерів Білої армії, дворян, інтелігенції, промисловців, чиновників 

після більшовицької революції 1917 р. і громадянської війни в Росії. 

5. Кінець І Світової війни – початок ІІ Світової війни. Скорочення 

масштабів міжнародної міграції робочої сили, що зумовлено світовою еко-

номічною кризою 1929–1933 рр. та замкнутістю розвитку Радянського 

Союзу. 

6. ІІ Світова війна. Насильницьке переміщення військовополонених 

і остарбайтерів, численні потоки біженців. 

7. Сьомий етап (після ІІ Світової війни і тривав до кінця 80-х рр.) 

можна охарактеризувати різким зростанням міжнародної міграції як з по-

літичних, так і з економічних причин. Виникнення незалежних держав 

внаслідок краху колоніальної системи зумовили появу зворотних потоків 

мігрантів, насамперед з числа інтелігенції з метрополій до колишніх коло-

ній і домініонів. Серед причин міграції цього періоду переважають еконо-
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мічні, що пов’язані з пошуком забезпеченого, заможного життя. Основни-

ми особливостями періоду можна назвати: 

 диверсифікацію потоків як за географічним походженням мігран-

тів, так і країн-реципієнтів. До 70-х рр. в загальній кількості іммігрантів 

поступово зростає доля прибулих з Африки, Азії та Латинської Америки і 

відповідно знижується доля європейців; 

 стрімке зростання прибулих до метрополій з колишніх колоній і 

домініонів (до 1970 р. у Францію емігрували 600 тис. алжирців, 140 тис. 

марокканців, 90 тис. тунісців та сотні тисяч із Сенегалу, Малі, Того, Нігеру 

та багатьох інших країн. До Англії з 1946 р. по 1959 р. прибуло тільки з 

Ірландії 350 тис. осіб); 

 створення, становлення і ліквідація так званої «системи гостьо-

вих робітників» («guestworker system»), яка в найбільш організованому 

класичному вигляді була впроваджена у Німеччині (ФРН): Федеральний 

Офіс Праці здійснював організований набір (вербування) робочої сили, пе-

ревіряв виробничі навички робітників, здійснював медичні експертизи то-

що. Підприємці компенсували всі фінансові витрати Федерального Офісу і 

використовували робітників у виробництві. Умови найму були юридично 

закріплені у двосторонніх угодах між ФРН та країнами-експортерами: спо-

чатку з Італією, пізніше – з Грецією, Туреччиною, Марокко, Португалією, 

Тунісом і Югославією. Це сприяло масовому збільшенню кількості мігран-

тів. Загострення соціально-економічних проблем, політичні та деякі інші 

чинники призвели до ліквідації «guestworker system» в 1973 р.; 

 посилення масових потоків біженців внаслідок політичних, релі-

гійних та різних форс-мажорних обставин (в 1956 р. європейці вперше з 

часів ІІ Світової війни знов зіткнулись з таким явищем, як біженці з Угор-

щини, а в 1968 р. – з Чехословаччини).  

8. Восьмий етап міжнародної міграції трудових ресурсів почався з 

1990-х рр. і тривав до 2000 р. Особливостями етапу є:  

 поступове скорочення міграції робочої сили до Західної Європи і 

збільшення до країн Північної і Південної Америки, Австралії, тощо. Од-

ночасна трансформація країн Південної Європи з еміграційних в іммігра-

ційні; 

 стрімке зростання кількості іммігрантів у нафтодобувних країнах 

Близького Сходу; 

 посилення масових потоків біженців внаслідок політичних, релі-

гійних та різних форс-мажорних обставин з колишніх Югославії, Албанії, 

жителів Ефіопії і Еритреї, деяких країн Африки і курдів, Афганістану та 

Іраку; 

 загальна кількість мігрантів у світі налічувала приблизно 

125 млн. осіб, що становило близько 2% населення планети;  
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 нова геополітична ситуація в Європі (колапс Радянського Союзу, 

поява нових незалежних країн, падіння комуністичних режимів у країнах 

Східної Європи і Балтії, утворення СНД) призвела до нової хвилі мігрантів 

у різні країни світу, насамперед до Західної Європи, а також до США, Ізра-

їлю, Аргентини, Австралії, Канади та деяких інших.  

9. Дев’ятий етап розпочався з 2000 р. і триває сьогодні – етап тран-

сміграції. Особливостями етапу є: 

 динамізм і масштабність процесів міграції;  

 зростання міграції висококваліфікованих кадрів;  

 виникнення соціальних зв’язків, котрі поєднують країни еміграції 

і імміграції, що сприяє обміну ідеями та соціальним досвідом;  

 розвиток мережевої міграції, яка являє собою рух молодих людей 

та є першою хвилею еміграції, що робить процес міграції більш захище-

ним, регульованим та безпечним; зростаюча потреба в міжнародному ре-

гулюванні процесів міграції; 

 набуває розвитку нове явище – «транснаціоналізація» міграцій-

них процесів.  

 

2.3.2 Міжнародна міграція трудових ресурсів на сучасному етапі:       

закономірності, чинники, проблемні питання  
В останні роки збільшується кількість географічних напрямків трудо-

вої міграції, однак основними залишаються такі центри тяжіння робочої 

сили [7–9]: 

1) Західна Європа. Загальна кількість зайнятих щорічно коливається в 

межах 4–7,5 млн осіб. Їх питома вага в загальній кількості працюючих в 

деяких країнах становить: Люксембург – 33%; Швейцарія – 20%; Австрія – 

9%; Бельгія – 9%; Німеччина – 8%; Франція – 8%; Нідерланди – 5%; Данія 

– 4%; Італія – 2%; 

2) Північна Америка. Що стосується Північноамериканського регіону, 

то США і Канада історично були і залишаються районами масової імміг-

рації населення та робочої сили. У США іноземці складають більше 7% від 

загальної чисельності, причому 75% від загальної кількості іноземців-

резидентів, які народжені за межами США (близько 26 млн осіб), мешка-

ють у семи штатах: Каліфорнія, Нью-Йорк, Техас, Флорида, Нью-Джерсі, 

Іллінойс, Массачусетс. В Каліфорнії на них припадає 22% населення. Се-

ред країн-експортерів робочої сили до США слід назвати Мексику, на яку 

припадає 12% прибулих, а також Китай, Філіппіни, В’єтнам, Індію, коли-

шні республіки СРСР і Домініканську Республіку; 

3) Латинська Америка. Динамічним є також обмін робочою силою 

між самими латиноамериканськими країнами, особливо у формі сезонної 

та нелегальної міграцій. Загальна кількість прибулих дорівнює 7–8,5 млн 

осіб. Найбільше притягують до себе Аргентина, Венесуела; 
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4) Нафтодобувні країни Близького Сходу. Міграція робочої сили по-

чалася в регіоні у 50-ті рр., коли внаслідок стрімкого зростання цін на наф-

ту і необхідності реорганізації національних господарств у країнах Близь-

кого Сходу зі збільшенням видобутку нафти зросла потреба в робочій силі. 

Міграція робочої сили до цього регіону швидко зростала після 1973 p., ко-

ли великі прибутки від нафти дали змогу здійснювати масштабні програми 

розвитку і немісцеве населення шести основних центрів імміграції в регіо-

ні (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські 

Емірати) становило 2 млн осіб. Наприкінці 1990-х рр. у цих шести країнах, 

а також у Лівії налічувалося 5 млн осіб іммігрантів, частка яких становить 

понад 50% сукупної робочої сили. До регіону щорічно прибуває близько 4 

млн іноземців, в основному з Індії, Пакистану, Бангладеш, Єгипту, Іраку, 

Сирії, Йорданії, Палестини, а також Греції, Туреччини, Філіппін та Італії. 

Значний потік мігрантів-будівельників із Південної Кореї та Таїланду. Пи-

тома вага іммігрантів від загальної кількості: Катар – 95%; Саудівська 

Аравія – 48%; Бахрейн – 46%; Оман – 40%; ОАЕ – 37%; 

5) Африка. В Північній Африці «центром тяжіння» виступає Лівія, що 

приймає насамперед єгиптян. Привабливими регіонами для робочої сили є 

країни Південної та Центральної Африки: ПАР, Зімбабве, Гана, Камерун, 

Кенія, Ліберія, в яких у середині 90-х рр. працювало понад 3 млн осіб, які 

іммігрували з сусідніх африканських країн, в першу чергу, це вихідці з 

Мозамбіку та деяких інших сусідніх країн. Певну привабливість має також 

Нігерія, здебільшого для вихідців з Гани, Чаду та Беніну. Загальна кіль-

кість мігрантів у всіх країнах Африки досягає 19,2 млн осіб; 

6) Азійсько-Тихоокеанський регіон. Головними країнами-

реципієнтами виступають Південна Корея, Японія, Бруней, Гонконг, Ма-

лайзія, Сінгапур, Тайвань, до яких прибувають вихідці з Китаю, Таїланду, 

Лаосу, В’єтнаму, Індії та Філіппін. Частка нелегальної міграції в цьому ре-

гіоні дуже висока. Країни з високою часткою мігрантів – Сінгапур (28%) та 

Малайзія (16 %), де мігранти задіяні здебільшого в будівництві, рибальстві 

та надомній праці; 

7) Австралія. Країна стає все більш привабливою для іноземців. Сьо-

годні одна чверть населення Австралії – іммігранти з більше ніж 100 країн 

світу. 

За даними ООН, кількість міжнародних мігрантів постійно збільшу-

ється, але за регіонами ця тенденція коливається (табл. 2.3.1). 
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Таблиця 2.3.1  
Кількість мігрантів за регіонами світу, тис. осіб[14 

 1990 1995 2000 2005 2013 

Африка 15972 17291 17062 17735 19263 

Азія 50875 48768 51915 55128 61323 

Європа 49400 54717 57369 64398 69819 

Латинська Америка й Карибський басейн 7130 6233 6470 6869 7480 

Північна Америка 27773 33595 40395 45597 50042 

Океанія 4365 4732 5015 5516 6014 
За групами країн, виділеними за рівнем розвитку 

Більш розвинені країни 82354 94123 104433 117187 127711 

Менш розвинені країни 7316 71845 74064 78057 86232 

 

Рухомість трудових ресурсів є основною і найважливішою особливіс-

тю сучасних міжнародних економічних відносин. Переважними напрямка-

ми міжнародної міграції трудових ресурсів на сучасному етапі є [10]: 

 міграція в межах промислово розвинутих країн; 

 міграція робочої сили між країнами, що розвиваються; 

 міграція робочої сили з колишніх соціалістичних країн у промис-

лово розвинуті країни; 

 міграція наукових працівників, кваліфікованих спеціалістів із 

промислово розвинутих країн у країни, що розвиваються; 

 трудова міграція в межах країн СНД; 

 міграція з країн, що розвиваються, до промислово розвинутих 

країн. 

Характерними закономірностями розвитку міжнародної міграції тру-

дових ресурсів можна назвати такі [10–13]: 

 переважання міграції робочої сили у загальному обсязі міграцій-

них потоків; 

 зростання демографічних факторів у розвитку міжнародної міг-

рації трудових ресурсів; 

 розширення географії міжнародної міграції трудових ресурсів 

(зростає кількість країн, звідки емігрує і куди іммігрує населення); 

 розширення масштабів міжнародної міграції трудових ресурсів. 

Це означає збільшення кількості міграційних потоків робочої сили, а також 

розширення структури міграційних потоків (вчені, робітники, спеціалісти і 

т. д.) та збільшення форм міграції; 

 збільшення обсягів нелегальної міграції; 

 збільшення частки висококваліфікованих спеціалістів (робітни-

ків, інженерів тощо) у міграційних потоках; 

 глобальний характер міжнародної міграції робочої сили. Це озна-

чає, що до міграційних потоків втягнуто більшість країн світового співто-

вариства; 
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 інтенсивний характер міжнародної міграції трудових ресурсів. Це 

означає зростання кількості і швидкості міграції населення. 

Процес імпорту-експорту трудових ресурсів має свої позитивні і нега-

тивні наслідки. Умовно їх можна розділити наступним чином (табл. 2.3.2).  

 
Таблиця 2.3.2 

Можливі наслідки міжнародної міграції трудових ресурсів[1;58;13] 
 Позитивні Негативні 

Країна-

експортер 

трудових 

ресурсів 

Приріст податкових надходжень до бю-

джету у вигляді податків із фірм-

посередників працевлаштування мігран-

тів 

Зниження загальної конкуренто-

спроможності на власному ринку 

праці в результаті відтоку кваліфіко-

ваних, молодих кадрів. Втрата ква-

ліфікованої робочої сили 

Підвищення техніко-економічного рівня 

виробництва внаслідок праці більш ква-

ліфікованих емігрантів, що повертаються 

на батьківщину з розвинених країн 

Посилення залежності від іноземно-

го попиту не лише на товари, але й 

на робочу силу 

Послаблення напруги на національному 

ринку праці завдяки експорту надлишко-

вої робочої сили та можливість створення 

високоприбуткової галузі з експорту ро-

бочої сили 

Переорієнтація капітальних вкла-

день з освоєння виробничих ресурсів 

на споживання 

Полегшення структурної і технологічної 

перебудови виробництва 
Зростання інфляції 

Збільшення валютних надходжень до 

країни за рахунок приватних переказів 

емігрантів і відповідне скорочення дефі-

циту платіжного балансу 

Зменшення можливостей власного 

розвитку внаслідок відтоку кваліфі-

кованих кадрів і фахівців («відплив 

інтелекту») до більш привабливих 

країн 

Зростання рівня життя залишених вдома 

домогосподарств і утриманців мігрантів 

за рахунок переказів і речових відправ-

лень 

Виникнення можливості прихову-

вання мігрантами доходів і ухилення 

від податків щодо країн, які не ма-

ють між собою двосторонніх угод 

про уникнення подвійного оподат-

кування 

Збільшення можливостей приватного 

інвестування завдяки поверненню на ба-

тьківщину коштів, засобів виробництва 

тощо мігрантів 

Зменшуються надходження до бю-

джету і як слідство – скорочення 

кількості потенційних платників 

податків 
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Продовження таблиці 2.3.2 

Країна-

імпортер 

трудових 

ресурсів 

Позитивні Негативні 

Підвищення темпів економічного зрос-

тання і науково-технічного прогресу 

Блокування запровадження праце-

зберігаючих технологій 

Іноземні робітники, створюючи додатко-

вий попит на товари та послуги, стиму-

люють зростання виробництва і додатко-

ву зайнятість у країні перебування 

Додаткова конкуренція на ринку 

праці призводить до зростання без-

робіття. Ускладнення ситуації на 

внутрішньому ринку праці 

Внаслідок зменшення витрат виробницт-

ва підвищується конкурентоспромож-

ність товарів, які виробляються країною, 

що пов’язано з більш низькою ціною 

іноземної робочої сили 

Збільшення видатків на утримання 

безробітних іноземців та їх сімей. 

Зростання витрат на соціальний за-

хист іммігрантів 

Гальмування росту цін внаслідок заоща-

дження іноземними працівниками 

Зростання соціальної напруженості в 

суспільстві, конфлікти на расовому, 

національному та регіональному 

ґрунті, зростання злочинності та ін-

ших негативних явищ 

Збільшення обсягу робочої сили, у складі 

якої переважають більш молоді високок-

валіфіковані спеціалісти 

Відтік за кордон валютних коштів у 

вигляді переказів іммігрантів 

Іноземні робітники не забезпечуються 

пенсіями і не враховуються під час реалі-

зації соціальних програм 

Дискримінація працівників-

іноземців – умови прийняття на ро-

боту, оплата праці, сфера медичного 

обслуговування, страхування 

Збільшення обсягу випуску продукції і 

національного доходу 

 

Заповнення вільних соціально-

непривабливих та непрестижних робо-

чих місць (домогосподарки, сміттярі, 

вантажники тощо) 

Зростання продуктивності праці робітни-

ків і ефективність виробництва в цілому 

за рахунок конкуренції на ринку праці 

Зниження витрат на підготовку та перек-

валіфікацію власних кадрів, в тому числі 

вищої кваліфікації 

Під час криз знижується соціальна на-

пруга за рахунок звільнення іммігрантів і 

заповнення вакансій робітниками-

резидентами 

Покращення демографічної ситуації в 

«старіючих» країнах, а в деяких – і гено-

фонду нації 

 

Основними проблемними питаннями міграції трудових ресурсів на 

сучасному етапі є: 



148 

 

 зростання обсягів грошових переказів мігрантів; 

 міграція осіб із високим рівнем освіти і професійної кваліфікації 

(так званий «відплив інтелекту», або інтелектуальна міграція). 

Збільшення загальної кількості трудових мігрантів у світі стало фак-

тором суттєвого зростання сукупних обсягів грошових переказів із країн-

імпортерів робочої сили в напрямі країн, що її експортують. Якщо в 

1970 р. вони складали близько 2 млрд дол. США, то в 2013 р. загальна сума 

здійснених мігрантами переказів становила вже близько 550 млрд дол. Та-

ким чином, за сорок років обсяг переказів зріс у 275 разів 15. 

Рис. 2.3.3 дає змогу простежити зміну загальносвітової динаміки гро-

шових переказів трудових мігрантів у новому столітті 14. 

 

 
 

Рис. 2.3.3. Динаміка грошових переказів трудових мігрантів  

у 2000–2013 рр., млрд дол. США 
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залученням грошових переказів трудових мігрантів також є Мексика, Ніге-

рія, Єгипет та деякі країни Європи 14. 
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Характерною рисою руху міграційного капіталу є його спрямованість 

у країни, що розвиваються. Так, на початку XXI ст. ці останні отримували 

переважну частину його сукупного обсягу 17. Це пояснюється тим, що 

більшість сьогоднішніх трудових мігрантів – представники саме цих дер-

жав. 

Міграційний капітал за певних умов справляє позитивний вплив на 

країни, які його імпортують. Значні обсяги фінансових вливань трудових 

мігрантів певною мірою сприяють покращанню умов життя їхніх родичів і 

близьких, які залишилися на батьківщині.  

Однак лише незначний відсоток валюти мігрантів перетворюється на 

інвестиційний капітал, здатний позитивно вплинути на економічні перет-

ворення в країні. Міграційний капітал несе певні загрози – появу так зва-

них «країн-рантьє» [9]. У західній науковій думці цей феномен був уперше 

пояснений на прикладі найбідніших держав Тихоокеанського басейну. Ці 

країни, покладаючись винятково на валютні надходження з-за кордону, 

поступово починають нехтувати розвитком власного господарства, консе-

рвуючи у такий спосіб свою економічну відсталість. Уряди цих держав ці-

лком задоволені зовнішніми валютними інтервенціями, які дають змогу 

місцевому населенню хоч якось зводити кінці з кінцями 18.  

Також важливою проблемою міжнародної трудової міграції кінця 

XX – початку XXI ст. є суттєве зростання серед мігрантів кількості осіб із 

високим рівнем освіти і професійної кваліфікації (так званий «відплив ін-

телекту», або інтелектуальна міграція). Цьому сприяв і розпад СРСР, після 

якого значна кількість таких працівників з Росії, України та інших країн-

членів СНД почали виїздити на роботу до США і Західної Європи. Це зу-

мовлено, по-перше, великою різницею в рівні оплати праці спеціалістів у 

розвинутих та інших країнах і умовах праці, а, по-друге, прагненням роз-

винутих країн залучити їх у свою економіку, заощадивши значні кошти на 

їх підготовці. 

Вперше така категорія мігрантів виникла у США в 1949 р. Поняття 

«відплив інтелекту» вперше було використане в 1962 р. у доповіді Британ-

ського королівського товариства для позначення еміграції вчених, інжене-

рів і техніків із Великобританії до США. 

На даний момент не існує загальноприйнятого визначення явища 

«відпливінтелекту»: це середній технічний і медичний персонал, крім фа-

хівців творчих професій; наукові кадри; представники творчої інтелігенції, 

творці та носії духовних та культурних цінностей. 

Причинами міграції висококваліфікований кадрів найчастіше є [13]: 

 незатребуваність їх творчих здібностей і професійних знань, ре-

зультатів наукової діяльності; 

 відсутність можливості здійснити впровадження розробок на ба-

тьківщині; 
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 значне скорочення внутрішніх витрат вчених на дослідження і 

розробки; 

 незахищеність прав власності на продукт інтелектуальної праці; 

 рівень престижу науки в суспільстві; 

 низька моральна оцінка кваліфікованої праці;  

 атмосфера вразливості, незахищеності, в якій опинилися наука і 

зайняті в цій сфері, 

 неясність для вчених перспектив своєї кар’єри і діяльності; 

 пріоритетність можливостей професійної реалізації і задоволення 

професійних очікувань і вимог перед чинником географічного місця  вико-

ристання своїх знань; 

 гідна заробітна плата, високий рівень матеріально-технічного 

оснащення робочого місця, хороші умови праці і життя; 

 відсутність внутрішнього споживача, тобто масштабного внутрі-

шнього ринку високих технологій; 

 матеріальні, інформаційні та інші обмеження можливостей озна-

йомлення з роботами іноземних колег. 

Інтелектуальна міграція, крім локальних ефектів, має певну глобальну 

ефективність, а саме: збільшення міжнародної циркуляції знань; покра-

щення можливостей працевлаштування вчених; збільшення вірогідності 

знайти застосування унікальним знанням та навичкам; формування міжна-

родних наукових та технологічних кластерів (Силіконова долина). 

В результаті міжнародної міграції трудових ресурсів за кордон пере-

міщується специфічний товар – робоча сила. Країна, яка експортує робочу 

силу, як правило, отримує своєрідну плату за такий експорт у вигляді пе-

реказів частини доходів емігрантів. В умовах відносного надлишку трудо-

вих ресурсів в багатьох країнах вивіз робочої сили дозволяє зменшити рі-

вень безробіття, забезпечити збільшення грошових надходжень з-за кордо-

ну. Але, з іншого боку, відплив висококваліфікованої робочої сили призво-

дить до зниження технологічного потенціалу країн-експортерів, їх загаль-

ного наукового і культурного рівня. 

Таким чином, міграція трудових ресурсів веде до вирівнювання рівнів 

оплати праці в різних країнах. В результаті міграції сукупний обсяг світо-

вого виробництва збільшується внаслідок ефективнішого використання 

трудових ресурсів за рахунок їх міждержавного перерозподілу.  

Міжнародна міграція трудових ресурсів є суттєвим економічним, со-

ціальним та гуманітарним фактором розвитку країн. На сучасному етапі 

існує значна кількість видів, напрямів, закономірностей і причин, через які 

населення мігрує з країни до країни, основними з яких є незадовільні еко-

номічні умови життя працездатного населення та недостатнє соціальне за-

безпечення з боку держави. Кожна зі сторін, яка бере участь у процесі об-

міну трудовими ресурсами, намагається здобути для себе конкретну ко-
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ристь. Загалом міжнародна міграція сприяє подальшому розвитку глобалі-

зації для багатьох країн завдяки перерозподілу робочої сили, ротації кад-

рів, обміну виробничим досвідом, зростанню попиту на трудові ресурси та 

підвищенню конкурентоспроможності національних економік, що приво-

дить до подальшого розвитку усіх сфер виробництва та технологій. 
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2.4. ГЛОБАЛЬНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ  

ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ  

МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН__________________■ 

 

 

 

 

 

 

Розвиток міжнародних фінансових відносин, як і економіки в цілому, 

базується на законах циклічності розвитку − стрімкий розвиток змінюється 

вповільненням темпів зростання, а часом і кризовими явищами. Водночас 

процес розгортання кризи проходить у своєму розвитку кілька стадій: ла-

тентний (прихований) − період формування внутрішніх дисбалансів − пе-

редумов майбутньої кризи; період обвалу, що охоплює загострення всіх 

дисбалансів та призводить до різкого погіршення динаміки всіх показників 

і загальної стабільності роботи економічної системи; завершальний пері-

од − період пом’якшення негативних наслідків кризи, під час якого ство-

рюються передумови для її подолання, переходу до фази депресії, що за-

безпечує тимчасову рівновагу між системою, яка втратила свої домінуючі 

особливості, й системою, що утворюється. 

Фінансові та валютні кризи останніх років продемонстрували необ-

хідність досягнення стабільності міжнародних фінансових відносин. В 

умовах глобалізації, суперечливих процесів на фінансових ринках, коли-

вання валютних курсів все більше виявляється глобальна фінансова неста-

більність, тобто стан міжнародної фінансової системи, внутрішньо супере-

чливий та незбалансований, що підвищує ймовірність непрогнозованих 

змін на фінансових ринках і може призвести до зовнішніх шоків та криз у 

фінансовій сфері. 

 
2.4.1. Теоретичні основи дослідження глобальної фінансової нестабі-

льності 

Причини глобальної фінансової нестабільності полягають у фінансо-

вій лібералізації, інтеграції фінансових та валютних ринків, інтенсифікації 

глобального руху капіталу, факторах нестабільності американського дола-

ра як основної світової валюти. Глобальна фінансова нестабільність пов'я-

зується з міжнародними валютними та фінансовими дисбалансами, а від-

так − з наслідками для міжнародних ринків, прогнозуванням зовнішніх 

шоків для національних економік. Водночас дисбаланси мають й інші мак-

роекономічні аспекти − перенагромадження валютних резервів у доларах 
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США в багатьох країнах-експортерах, зростаюче інвестування надлишко-

вих доларових активів нерезидентів у цінні папери США, тиск на фінансо-

ві ринки та зниження облікових та процентних ставок, що спричиняє де-

фляційний та ревальваційний тиск на розвинуті економіки [1]. 

Отже, нестабільність як етап розвитку передбачає стан системи, що 

характерний неоднорідністю та різночасністю кожного з процесів і всіх 

змін у цілому. Це форма спостережуваних взаємозв’язків і причинної зу-

мовленості всіх явищ, протилежна стабільному та метастабільному ста-

ну [2, с. 46−52]. Натомість макроекономічна нестабільність охоплює по-

рушення макроекономічної рівноваги, які проявляються у безробітті, ін-

фляції,  циклічності економічного розвитку,  стійких дефіцитах платіжного 

балансу [3]. 

Наразі фінансова нестабільність є недостатньо осмисленим поняттям, 

що потребує фундаментального теоретико-методологічного аналізу, особ-

ливо у контексті трансформаційних змін сучасної світової економіки. Досі 

не вироблено єдиного загальноприйнятого і чітко окресленого визначення 

цього терміну. Розглянемо погляди деяких вчених з приводу його тлума-

чення. 

На думку російських дослідників [4], класичне пояснення фінансової 

нестабільності запропонував І. Фішер [5], який стверджував, що нестабіль-

ність сильно корелює з макроекономічними циклами і, зокрема, з динамі-

кою сукупної заборгованості в економіці. Проблеми, які виникають у ре-

зультаті нагромадженнязавеликої кількості заборгованостейу реальному 

секторі, спричиняють те, що для відновлення рівноваги необхідно усунути 

наявну заборгованість. Однак погашення боргу викликає різке зменшення 

кількості депозитних вкладів, розпродаж активів за непомірно низькими 

цінами, що, в свою чергу, призводить до зменшення темпу зростання цін, 

підвищення рівня безробіття та кількості банкрутств. Таким чином, на ду-

мку І. Фішера, основною причиною фінансової нестабільності є неґативна 

динаміка фундаментальних показників.  

Натомість Д. Даймонд і П. Дібвіг [6] основні причини фінансової не-

стабільності вбачають у чинниках, що впливають на поведінку вкладників 

банків. Ці науковці арґументують можливість неоднозначності рівноваги 

на фінансових ринках, стверджуючи, що можлива ситуація, коли економі-

ка переходить зі стану «хорошої» рівноваги в «погану», що супроводжу-

ється банківською панікою. Таким чином, дослідники зосереджують  увагу 

на тій особливості, що економічні агенти вкладають гроші у банки в період 

стабільної роботи фінансової системи, однак у разі будь-яких негативних 

подій підвищується ймовірність виникнення банківської паніки. Необхідно 

також зазначити, що у своєму дослідженні науковці виділяють такий ваго-

мий чинник стабільності фінансової системи, як довіра інвесторів.  
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Ф. Мишкін [7], досліджуючи вплив асиметрії інформації на стабільне 

функціонування фінансової системи, стверджував, щоасиметрія інформації 

між кредитором і позичальником є вагомими фактором прийняття непра-

вильного рішення. Зазначимо, що з цим твердженням погоджуються дослі-

дники [8]. Іншими словами, позичальники у більшості випадків володіють 

більшою інформацією про фактичні особливості параметрів інвестиційно-

го проекту, в який вони мають намір вкласти отримані гроші, тоді як кре-

дитори в умовах неповної інформації змушені страхуватися від невизначе-

ності, позичаючи гроші під середню відсоткову ставку між ризиковими і 

безризиковими інвестиціями. За цих умов формується ситуація, коли пози-

чальники, яким потрібні гроші для фінансування високодохідних проектів 

із низьким ступенем ризику, змушені платити більший відсоток. Водночас 

позичальники, які фінансують високоризикові проекти, мають змогу одер-

жати гроші під нижчий відсоток. Усе це спричиняє витиснення «хороших» 

інвестиційних проектів «поганими» і, отже, зниження якості портфелів фі-

нансових посередників. 

Дж. Гуттентаг і Р. Херрінг [9] акцентували увагу на тому, що за неви-

значеності щодо майбутньої віддачі від інвестицій можливе виникнення-

різниці в очікуваній віддачі проекту з боку позичальників і кредиторів. В 

умовах, коли очікувана віддача проекту для кредитора менша, ніж віддача 

альтернативного проекту, позичальникові може бути відмовлено у наданні 

кредиту. Науковці стверджують, що зі зростанням фінансової нестабільно-

сті кількість відмов у наданні коштів збільшується, що призводить до не-

стабільності в реальному секторі й викликає новий виток фінансової кризи. 

Тому для розв’язання даної проблеми зазвичай пропонують послугу стра-

хування депозитів. Однак М. Кілі [10] зазначив, що наявність проблемири-

зику опортуністичної поведінки (moralhazard)під час страхування вкладів 

може призвести до того, що фінансові посередники відчують більші ризи-

ки, ніж за його відсутності. Справа у тому, що вони зможуть отримувати 

гроші за безризиковою ставкою (за ставкою за застрахованими депозита-

ми) й інвестувати їх у високоризиковані проекти. Це також може підвищи-

ти вразливість фінансової системи до можливих шоків. 

У низці досліджень йдеться про те, що асиметрія інформації на фінан-

сових ринках є джерелом виникненняефекту інфікування під час розгор-

тання фінансової кризи. В умовах високої взаємозалежності фінансових 

ринків різних країн негативні зовнішні шоки перейшли до «здорових» кра-

їн. Зокрема, Л. Кодрес і М. Пріцкер [11] розробили теоретичну модель, що 

відображає чинники, котрі впливають на ефект інфікування, в якійінфіку-

вання залежить у т. ч. від рівня асиметрії інформації. Вони також наголо-

шують на тому, що за наявності механізмів хеджування ризиків інфіку-

вання може відбутись і без виникнення негативних макроекономічних шо-

ків, якщо інвестори вирішують знизити ризики та вивести кошти з країни. 
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Фактично така ситуація була в азійських країнах перед кризою 1997 р.Крім 

того, Г. Камінскі і К. Рейнхарт [12] показали, що додатковим чинником 

ризику появи ефекту інфікування є наявність спільного кредитора з тією 

країною, де фінансова криза вже сталася. 

Певні пояснення причин економічних криз даєтеорія «довгих хвиль» 

видатного російського вченого-економіста М. Кондратьєва [13; 14]. Однак, 

мабуть, недаремно Бем-Баверк говорив, що теорія криз у жодному разі не 

може бути дослідженням окремої групи явищ народного господарства. 

М. Туган-Барановський вважав, що проблема поширення кризових дисба-

лансів може бути розв’язана тільки на основі правильної теорії ринку. При 

цьому він констатував, що сучасна йому економічна наука, в особі більшо-

сті її представників, перебувала на позиції помилкової теорії ринку і, як 

наслідок, немає нічого дивного у тому, що проблема криз виявилась їй не 

під силу. У 1894 р. вийшла друком праця М. Туган-Барановського [15]. 

Відзначимо, що Л. Петражицький називав М. Туган-Барановського авто-

ром новітньої і найвидатнішої теорії економічних криз, визнаної в західній 

економічній літературі, й зазначав, що він створив відповідний науковий 

напрям і школу, однак наголошував, що ця теорія не містить ще рішення 

основної загадки циклічності капіталістичного розвитку[16]. Причому 

М. Туган-Барановський стверджував, що загальноекономічна криза почи-

нається саме з фінансової [17]. 

За визначенням іншого відомого економіста Й. Шумпетера, «найкра-

щий слов’янський економіст» Михайло Туган-Барановський першим у сві-

ті розробив вчення про закономірність циклічності системної економічної 

динаміки, пов’язаної з періодичністю промислових криз, як чинника, що 

впливає на зміни у народному житті, тобто на соціальну сферу економіки. 

Він показав закономірність не тільки виникнення криз, а й їх подолання 

завдяки активізації інвестиційної та соціальної політик. Причому 

М. Туган-Барановський чи не вперше звернув увагу на необхідність саме 

соціальної, а не політичної спрямованості економічного розвитку шляхом 

посилення соціальної політики через гармонізацію диференційованих 

втрат суспільства. Це було враховано вже у середині XX ст. стокгольмсь-

кою школою наукової економічної думки і відкрило шляхи самозбережен-

ня та розвитку капіталізму через його шведську модель, яка найуспішніше 

реалізована сьогодні саме у скандинавських країнах, що за рівнем життя 

протягом останніх років посідають перші місця серед найрозвинутіших 

країн світу [11]. 

Г. Хульсман у статті «Загальна теорія циклів помилок» зазначив: «По-

вторювані групи помилок є наслідком дій держави, які самі собою можуть 

інтерпретуватись як прояв помилок. Вони рано чи пізно ведуть до криз 

(депресій). Існує багато різних видів циклів: грошовий бізнес-цикл, війсь-

ково-імперіалістичний цикл, цикл соціального захисту тощо»[18]. На дум-
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ку Г. Хульсмана, монетарний бізнес-цикл базується на втручанні держави 

у грошову політику в цілому (часткове резервування, розширення повно-

важень центрального банку, паперові гроші), а не просто збільшенні кіль-

кості грошей. Це пояснює той факт, що збільшення нормальних грошей 

(наприклад, золота) не тільки не веде до циклу «бум-репресія», а й водно-

час розв’язує проблему очікувань [18]. 

Взагалі, наприкінці XIX−на початку XX ст. вчені багатьох країн при-

діляли значну увагу теорії економічних криз та циклів. Де В. Джевонс, 

P. Макдональд, T. Уільямс, Ж. Лескюр, А. Афтальон, М. Ленуар, 

А. Шпитгоф, К. Каутський, Т. Веблен, К. Віксель, В. Парето, Парвус-

А. Гельфанд та інші науковці вивчали рух цін і процентних ставок у XIX 

ст. і виявили, що «звичайні» ділові цикли Жюгляра доповнюють довготер-

мінові коливання світової кон'юнктури. І вже у 1913 p., тобто перед Пер-

шою світовою війною, голландський економіст Ян Ван Гельдерен уперше 

узагальнив тезу наявності довготермінових економічних циклів, що охоп-

люють усі аспекти відтворювального процесу і є цілком самостійним яви-

щем. Але до їх відкриття залишалося ще майже десять років, хоча тезу про 

єдиний економічний (діловий) цикл Жюгляра було спростовано вже на по-

чатку 1920-х рр., коли американські вчені Д. Кітчин та В. Крам визначили 

короткотермінові фінансові цикли довжиною 2−4 роки, тобто у середньому 

3 роки, що отримали назву циклів Д. Кітчина [17]. 

Прихильники кейнсіанської теорії вважають, що нестабільність вини-

кає, насамперед, через недостатній вплив держави на регулювання макрое-

кономічних показників. Неокласики, натомість, стверджують про раціона-

льність поведінки економічних суб’єктів в умовах вільної економіки. Аль-

тернативну теорію розвитку світової економіки запропонував наприкінці 

70-х – на початку 80-х рр. минулого століття Хаймен Філіп Мінскі.  

У науковій праці «Гіпотеза фінансової нестабільності» вчений розгля-

дає вплив фінансового сектору економіки на реальний сектор. Беручи до 

уваги циклічність розвитку світової економіки, Мінскі показав, що на ста-

дії пожвавлення ділової активності, або (як він її назвав) у«стані спокійно-

го зростання», економіка продукує поштовхи у бік нестабільності. Факто-

рами таких поштовхів є [19]: 

 оптимістичні очікування суб’єктів ринку (підприємств, фірм, до-

могосподарств); 

 поява нових інноваційних фінансових інструментів, які усклад-

нюють грошово-кредитні операції, контроль за їх прозорістю. 

На думку вченого, сучасна капіталістична економіка (економіка після 

Другої світової війни) ендогенно породжує фінансову структуру, яка за 

своєю природою схильна до фінансової нестабільності та фінансових криз. 

Дана гіпотеза ґрунтується на теорії боргової дефляції І. Фішера, а також на 

механізмі поведінки інвесторів в умовах невизначеності Дж. Кейнса. Роз-
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виваючи теорію Фішера, Х. Мінскі досліджує процес знецінення боргу, але 

при цьому зміщує акцент на знецінення боргів, пов'язаних із купівлею спе-

кулятивних фінансових активів. Наукові розробки Дж. Кейнса дозволили 

Х. Мінскі використати теорію ендогенної грошової маси в дослідженні ме-

ханізмів створення нових фінансових інструментів у процесі інвестиційної 

активності економічних агентів. 

На думку Мінскі, грошова система є основою механізму виникнення 

боргу. Банки вкредитно-грошовій системі постійно «зайняті» пошуком 

прибутку, фінансуючи вигідніпроекти підприємців, і, по суті, є «торгівця-

ми боргу». При цьому у випадку недостачіресурсів фінансові установи за-

довольняють попит фірм на гроші шляхом створенняфінансових інновацій, 

наприклад, таких як: 

 угоди про зворотний викуп (операції РЕПО); 

 депозитні сертифікати; 

 євродоларові позики; 

 сек'юритизація (конвертація банківських позик у цінні папери, 

забезпеченихактивами, що генерують стабільні грошові потоки) та ін. 

Зазначені процеси зменшують ступінь впливу грошової політики Цен-

тральнихбанків на економіку країни і сприяють як процесам формування 

ендогенної грошовоїмаси, так і формуванню умов, що породжують кризу 

фінансової системи. Фінансованестабільність є характерною особливістю 

розвитку капіталістичної економіки. 

Гіпотеза фінансової нестабільності є привабливою з точки зору пояс-

неннянестабільної фінансово-економічної ситуації, що мала місце в світо-

вій економіці заостанні тридцять років. Протягом зазначеного періоду від-

булося три цикли діловоїактивності (1981−1990, 1991−2001 і 2002−2010), 

кожен з яких окрім швидкого розвиткуфінансових інновацій та фінансової 

дерегуляції, характеризувався ще й зростаючоюсхильністю всіх учасників 

ринку до прийняття фінансових ризиків [20]. Саме такийконсолідуючий 

ефект міг спричинити значні негативні кризовіпотрясіння глобальної еко-

номічної системи у 2007−2008 рр. із супутньою затяжноюстагнацією бага-

тьох економік світу, що найповніше проявилася саме у фінансовійнестабі-

льності. 

У центрі уваги в гіпотезі Мінскі знаходяться взаємовідносини позича-

льника та позикодавця, для яких притаманні фінансові ризики: у позичаль-

ника – ризик неможливості обслуговувати кредит, а у позикодавця – ризик 

неповернення кредиту та відсотків за ним. Для виплати кредиту фірма мо-

же збільшити обсяг позикових коштів і тим самим підвищити фінансовий 

важіль. Таке зростання фінансового левериджу є ризикованим для обох 

сторін.  

Однак пожвавлення економіки з часом може зменшити ризики, оскі-

льки падає загальний рівень безробіття і пожвавлюється інвестиційна ак-
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тивність. Такий стан економіки спонукає фірми до придбання нових акти-

вів за рахунок випуску своїх зобов'язань. На ринку з’являються інноваційні 

фінансові інструменти, які стимулюють збільшення грошової маси в обігу 

та прискорюють її рух. До інституціональних інвесторів підключаються 

фірми, домогосподарства та приватні особи, які випускають нові зо-

бов’язання. Контроль за фінансовими операціями стає все менш прозорим, 

в результаті чого помітно зростає кількість учасників, які не здатні покри-

ти свої зобов’язання за допомогою операційного прибутку [21, c. 83−84] 

З іншого боку, невисокі процентні ставки центральних банків заохо-

чували комерційні банки видавати кредити, які часто нехтували кредитною 

історією та послаблювали вимоги до рівня платоспроможності позичаль-

ників. Так, із виданих в США у 2007 р. іпотечних кредитів загальною су-

мою в 10 трлн дол. США 12% належали позичальникам категорії Subprime 

(дуже погана кредитна історія), 10% − позичальникам Alt-A (кращі серед 

гірших), 11% − позичальникам категорії SecondMortgages (другий кредит 

на нерухомість, яка здорожчала). Таким чином, близько третини позичаль-

ників не мали змоги погасити борги, інакше як випустити нові боргові зо-

бов’язання. Таких економічних суб’єктів Мінскі називає «Понци». Чим бі-

льше фінансових операцій Понци в економіці, тим менш вона стабільна 

[22]. 

У кризових ситуаціях Мінскі пропонує: 

 здійснювати регулятором постійний вплив на банки з метою кон-

тролю за високо ризиковими операціями; 

 стабілізувати банківську систему шляхом стимуляції банківських 

операцій із використанням власних капітальних активів; 

 на рівні державної політики сприяти виробництву працемістких 

товарів, тим самим обмеживши вплив спекулятивного капіталу на реаль-

ний сектор економіки; 

 застосовувати фіскальні важелі стимуляції розвитку кризової 

економіки, щоби пом’якшити невідворотність фази спаду економіки; 

 прогнозувати наслідки застосування інноваційних фінансових ін-

струментів на макроекономічні показники. 

Мінскі не виключає можливість подальшого розвитку нових фінансо-

вих інструментів; вчений радить мінімізувати їх спекулятивну складову, 

аби збалансувати використання внутрішнього і запозиченого капіталу в 

економіці.  

Альтернативної позиції дотримуються представники нового марксист-

ського (Д.Фостер, Р. Маккесні, Д. Котс) і сучасного кейнсіанського 

(Т. Пеллі) напрямівдослідження, розглядаючи коріння кризи в реальному 

секторі економіки [23]. 

Аналізуючи головні риси й причини нестабільності світової фінансо-

вої системи (табл. 2.4.1), можна зробити висновок, що основними чинни-
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ками сучасної глобальної фінансової нестабільності є суперечливість кур-

соутворення і непередбачуваність курсу американського долара, який є ос-

новною валютою міжнародної торгівлі, міжнародної ліквідності, іноземних 

інвестицій, валютних резервів країн [24].  

Таблиця 2.4.1 

Причини та риси нестабільності світової фінансової системи  

в умовах глобалізації[25;26] 
Причини Риси 

фінансова лібералізація та дерегуляція переплітання фінансових та валютних 

дисбалансів 

інтеграція фінансових та валютних ринків значні коливання валютних курсів та 

фінансових індикаторів на міжнародних 

ринках 

зміна валютних режимів відсутність явно виражених тенденцій 

(циклічних, динамічних та структурних) 

інтенсифікація глобального руху капіталу збільшення ризиків операцій на міжна-

родних валютних та фінансових ринках 

незбалансованість взаємовідносин основних 

гравців глобальних ринків 

різка зміна динаміки фінансових показ-

ників 

якісні зміни у структурі міжнародних пото-

ків капіталу 

 

належність суб’єктів фінансового ринку до 

різних національних економічних систем 

 

нестабільність і непередбачуваність курсу 

американського долара як основної світової 

валюти 

 

падіння курсу долара США та прогноз його 

нестійкості на найближчі роки 

 

 

Таким чином, нестабільність світової фінансової системи необхідно 

розглядати як транскордонне за походженням явище, що виникає в міжна-

родних платіжних, валютних та фінансових відносинах і одночасно впли-

ває на стан національних економік та фінансів. 

У загальному вигляді нестабільність світової фінансової системи 

можна інтерпретувати як результат суперечливої взаємодії національних, 

регіональних та глобальних тенденцій у фінансовій сфері, насамперед фі-

нансової лібералізації, глобальної фінансової інтеграції, валютних та фі-

нансових дисбалансів, інтенсифікації глобального руху капіталу, перенаг-

ромадження фінансової ліквідності в глобальній економіці. 

Фінансова нестабільність є невід’ємним атрибутом розвитку капіталі-

стичного способу виробництва, його «фазових переходів». Більше того, 

розгортання негативних тенденцій стає своєрідним каталізатором до кри-

тичного аналізу особливостей функціонування, пошуку «слабких» місць і 

побудови нової системи економічних відносин. Даний етап – той необхід-
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ний, «шоковий» період, що допомагає утвердитися новій, досконалішій 

економічній системі.  

З огляду на вищенаведене можна зробити висновок, що зміни у світо-

вій фінансовій системі, зумовлені фінансовою глобалізацією, в першу чер-

гу, сприяли збільшенню міжнародних потоків капіталу. Однак, окрім пози-

тивних наслідків цього процесу, таких як фінансування дефіциту платіж-

ного балансу, поширення новітніх технологій тощо, збільшення потоків 

капіталу призвелодо зростання фінансової нестабільності. Окрім цього, за 

рахунок полегшеного доступу до інформації та більшої залежності окре-

мих країн від іноземного інвестування глобалізація посилює диспропорції, 

притаманні внутрішнім ринкам, що значною мірою позначається на частоті 

виникнення міжнародних фінансових криз. Тому одним із наслідків глоба-

лізації можна вважати надзвичайно швидке поширення різноманітних кри-

зових явищ та збільшення кількості країн, що підпадають під їх дію.  

Таким чином, можемо стверджувати, що рівень ризику та нестабіль-

ності, притаманний глобальному фінансовому ринку, є значно вищим від 

цього рівня в окремо взятих внутрішніх (національних) економіках.  

У той же час роль фінансової глобалізації зводиться переважно до 

створення інституційних та організаційних умов для поширення кризових 

явищ, виникнення яких обумовлено об’єктивними макроекономічними 

чинниками в окремих країнах. Тому ризик фінансової нестабільності, що 

супроводжує процеси глобалізації, може бути суттєво знижений за допо-

могою раціональної макроекономічної політики на національному рівні, 

тісного міжнародного співробітництва та подальшого вдосконалення архі-

тектури світової фінансової системи, спрямованого, перш за все, на попе-

редження кризових явищ. 

 

2.4.2. Доцільність реформування міжнародних валютно-

фінансових відносин в умовах глобальної нестабільності 
Сучасні умови глобалізації вимагають пріоритетності лібералізації ва-

лютно-фінансових відносин як однієї з базових характеристик нової глоба-

льної економіки. Результати аналізу останньої глобальної світової фінан-

сової кризи підтвердили, що саме неконтрольовані потоки спекулятивних 

капіталів, не пов’язані з реальною динамікою виробництва чи торгівлі, 

спричинили серйозні втрати для національних економік і призвели до роз-

витку світової валютної кризи. Так, національні і міжнаціональні (на зра-

зок «єврозони») фінансові системи дуже щільно взаємопов’язані і перепле-

тені. Тому не дивно, що внутрішня криза в американській фінансовій сис-

темі призвела до кризи загальносвітового масштабу. В цілому, світова фі-

нансова криза спричинила серйозні наслідки:  

 різке звуження ліквідності фінансової системи та удар по достат-

ності капіталу; 
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 кризу довіри між банками;  

 різке скорочення обсягів кредитування економіки. 

Узагальнення й систематизація причин виникнення сучасної фінансо-

во-економічної кризи дають змогу виокремити основні з них: 

 асинхронність розвитку фінансового і реального секторів еконо-

міки; 

 неврахування інвесторами системних ризиків на внутрішньому і 

зовнішньому ринках; 

 зростання дисбалансів між обсягами заощаджень та інвестицій; 

 тривала дефіцитність поточного рахунку платіжного балансу че-

рез домінування споживчого імпорту й надмірних платежів за зовнішнім 

боргом; 

 надання високоризикових кредитів із використанням «плаваю-

чих» кредитних ставок; 

 знецінення вартості нерухомості та іншого майна. 

Серед основних наслідків глобальної кризи для урядів країн, що залу-

чають позикові кошти на міжнародних ринках, можна виділити такі: 

 підвищення вартості міжнародних позик (при цьому валюти 

практично всіх країн світу знецінилися відносно долара Сполучених Шта-

тів, валюти низки країн, що розвиваються, втратили більше 50 відсотків 

своєї вартості); 

 погіршення стану державного бюджету в багатьох країнах; 

 різке й значне скорочення міжнародних приватних фінансових 

потоків (багато країн зіштовхнулися із проблемою фінансування платіжно-

го балансу й звернулись за підтримкою до МВФ). 

Надзвичайно щільна і переплетена взаємопов’язаність фінансових ус-

танов на ринку призвела до того, що криза, яка мала б стосуватись лише 

кредитних установ, що працюють на ринку високоризикованих позичок, 

вплинула спочатку на американську фінансову систему, а потім і на зага-

льносвітову. Під час стрімкого зростання ринку високоризикованих позик 

банки, які до цього працювали лише з надійними позичальникам, почали 

вкладати свої активи у компанії, що працювали на вищезазначеному рин-

ку. Фактично, більшість найбільших американських та світових банків 

(Merrill Lynch, Citigroup, Bank of America, UBS, Barclays, HSBC, Northern 

Rock, BNP Paribas, Deutsche Bank, JPMorgan) тривалий час кредитували та 

мали у власності акції компаній, що працювали на ринку високоризикова-

них кредитів. Відповідно, банкрутство цих компаній призвело до того, що 

банки були змушені списувати заборгованості. 

Іпотечна криза в США спровокувала іпотечні кризи в Європі та краї-

нах Азії, де мали місце схожі схеми кредитування. Зазначимо, що кризи 

зачепили як високорозвинені країни, на зразок Великої Британії, Іспанії, 

Японії, так і країни що розвиваються, на зразок Казахстану. Відповідно, 
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збитки почали зазнавати не лише банки світового масштабу, а й локальні 

банки. 

У результаті інвестори переключили свою увагу з фондового ринку на 

товарний ринок, що призвело до зростання цін на нафту та золото. Це, в 

свою чергу, спровокувало зростання загальносвітової інфляції та зменшен-

ня темпів зростання світової економіки. 

При цьому у світовій економіці посилюється дія нових ризиків фінан-

сової стабільності, таких як: ризики бюджетної кризи, пов’язані зі зростан-

ням державних боргів; проблеми виникнення нової хвилі кризи, пов’язаної 

з ринками державних цінних паперів у зв’язку з підвищенням рівня держа-

вних запозичень, зниженням довіри до світових валют; ризик нераціональ-

ного розподілу спекулятивного капіталу у глобальній економіці. 

Зважаючи на вищевказане,світове співтовариство більше не може по-

кладатись на однополярну валютну систему, яка сформувалась після від-

мови від золотого стандарту. Світ має потребу в більшій різноманітності 

резервних валют, оскільки економічна криза в США змінила ставлення до 

долара у всьому світі. У зв’язку з цим після початку світової фінансової 

кризи 2007 р. знову постає питання створення нової світової резервної ва-

люти замість долара США. 

Цікаво, що дана проблема неодноразово піднімалась, проте конкрет-

них результатів досягнуто не було. Відтак, дослідження розвитку міжнаро-

дного валютного устрою здійснювали такі фахівці, як Е. Долан, П. Ліндерт, 

Д. Сальваторе, П. Кругман, М. Обстфельд, Р. МакКіннон, П. Герст, 

Г. Томсон, Б. Ейченгрін, Н. Суззман, В. Козюк та ін. Питаннями реформу-

вання світової валютної системи займались, зокрема,Д. Смислов, 

Б. Карпінський, Л. Красавіна, Р. Гріффін, М. Бункіна, A. Семенов. Разом з 

тим, процеси перевиробництва долара США, які є першопричиною сучас-

ної загальносвітової нестабільності, ставлять на порядок денний вживання 

активних заходів щодо реформування валютного світоустрою. 

Задля обґрунтування основних положень відмови від, по суті, світово-

го доларового стандарту доцільно виявити особливості функціонування 

світової валютної системи. 

Під світовою валютною системою слід розуміти закріплену міждержа-

вними угодами форму організації відносин, що складаються під час функ-

ціонування валюти у світовому господарстві [27, с. 12]. Вона є сукупністю 

способів, інструментів і міждержавних органів, за допомогою яких здійс-

нюється взаємний платіжно-розрахунковий обіг у рамках світового госпо-

дарства. Даний сегмент ринкової економіки зазвичай характеризується з 

функціональної, інституціональної й організаційної точок зору. Значним є 

й політекономічний підхід: як складова частина більшої фінансової систе-

ми, він опосередковує економічні відносини, що виникають у міжнарод-
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ному обміні, і служить інструментом оперування господарюючих суб'єктів 

на світовій арені. 

З іншого боку необхідно зазначити, що світова валютна система не-

обов'язково базується на міжнародних угодах. Вона може існувати de facto. 

У часи металевих грошей не було ніяких правил для встановлення мінової 

пропорції між двома золотими монетами різної ваги. 

Протягом XX ст. світова валютна система неодноразово якісним спо-

собом змінювалась. Її розвиток визначається відтворювальним критерієм, 

відображаючи основні етапи розвитку світової й національної економік. У 

цілому він обумовлений змінами розстановки сил впливу акторів міжнаро-

дних відносин, еволюцією світового фінансового ринку, потребами інтер-

націоналізації господарського життя. Аналіз підходів вчених до ідентифі-

кації періодів розвитку міжнародного валютного устрою поданий у 

табл. 2.4.2. 

Як показав аналіз, протягом своєї еволюції світова валютна система 

зазнала кардинальних змін, які відображали суттєві зрушення в системі 

грошових відносин і світового господарства – від золотовалютного станда-

рту до системи фіксованих валютних курсів, що ґрунтувалися на принципі 

валютного паритету, та сучасної системи регульованого флоатингу валют-

ного курсу. Носій функцій світових грошей протягом цієї еволюції змінив 

низку функціональних форм: від золотих монет і зливків до сучасних наці-

ональних і міжнародних розрахункових грошових одиниць [28, с. 25].  

Теоретичною основою валютних реформ минулого століття служили й 

неокласичні, й неокейнсіанські концепції (у різний час і з перемінним ус-

піхом). «На рубежі 1960−1970-х рр. виявилась криза кейнсіанства, на яко-

му було засновано валютне регулювання в рамках Бреттон-Вудської сис-

теми. У зв'язку з цим активізувались неокласики. Прихильники монетари-

зму виступали за ринкове регулювання й проти державного втручання, 

просували ідеї автоматичного саморегулювання платіжного балансу, про-

понували ввести режим плаваючих валютних курсів (М. Фрідмен, 

Ф. Махлуп тощо). Неокейнсіанці зробили поворот до відкинутої раніше 

ідеї Д. Кейнса про створення інтернаціональної валюти типу «банкор» 

(Р. Тріффін, У. Мартін, А. Дей, Ф. Перу, Ж. Денізе) [37, с. 79].  

Основи сучасної світової валютної системи були визначені в 1976 р. у 

Кінгстоні (Ямайка) на нараді країн-членів Міжнародного валютного фонду 

(МВФ). Зміст її основних принципів полягав у такому [28, с. 26]: 

1. Впроваджувався стандарт СДР (спеціальні права запозичення) на 

зміну золотодоларовому стандарту як прообраз наднаціональної валюти, 

ідея якої більш за все відповідає вимогам глобалізації економіки. СДР ма-

ли виконувати функції як основа валютних паритетів, міжнародного вимі-

ру цін, платіжного та резервного засобу. Умовна вартість СДР розрахову-

ється на базі середньозваженої вартості валют, що входять то складу їх ва-
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лютного кошика. Структура останнього має наступний вигляд: долар США 

(44%), євро (34%), фунт стерлінгів (11%), єна (11%) [38, с. 49]. Таким чи-

ном, стандарт СДР – це, по суті, доларовий стандарт. На сучасному етапі 

СДР існує лише як резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ та 

існує виключно у безготівковій формі у вигляді записів на банківських ра-

хунках. 

Таблиця 2.4.2 

Еволюція міжнародної валютної системи[36, с. 4548] 
Автор Основні етапи 

Е. Долан 

[29, с. 459–468] 

Система золотого стандарту, бреттон-вудський та сучасний (постбрет-

тон-вудський) міжнародний валютний устрій 

П. Ліндерт 

[30, с. 324–437] 

Система золотого стандарту (1870–1914 рр.), міжвоєнний період (1918–

1939рр.), Бреттон-Вудська валютна система (1944–1971 рр.), система 

плаваючих курсів (після 1971 р.) 

Д. Сальваторе  

[31, с. 693–709] 

Система золотого стандарту (1870-1914 рр.), міжвоєнний період 

(19181939рр.), Бреттон-Вудська валютна система (1944–1971 рр.), 

сучасна валютна система (після 1973 р.) 

П. Кругман, 

М. Обстфельд 

[32, с. 527–604] 

Виділяють 2 періоди: 

1) 1870-1973 рр. (система золотого стандарту, міжвоєнний період, Брет-

тон-Вудська валютна система); 

2) з 1973 р. (макроекономічна політика в умовах плаваючих валютних 

курсів) 

Р. МакКіннон 

[33, с. 1–40] 

Міжнародний золотий стандарт (1879–1913 рр.), заснування Бреттон-

Вудської системи (1945 р.), фіксований доларовий стандарт (1950–

1970 рр.), плаваючий доларовий стандарт (1973–1984 рр.), устрій, ви-

значений угодами в Плазі та Луврі в рамках плаваючого доларового 

стандарту (1985–1999 рр.), заснування Європейської валютної системи 

(1979р.), європейська монетарна система як зона німецької марки (1979–

1998 рр.) 

П. Герст, 

Г. Томсон 

[34, с. 29] 

Міжнародний золотий стандарт (1879–1914 рр.); нестабільність у міжво-

єнний період (1918–1939 рр.): коливання (1918–1925 рр.), повернення до 

стандарту (1925–1931 рр.), повернення коливань (1931–1939 рр.); доларо-

вий стандарт з фіксованою ставкою(1945–1971 рр.): встановлення кон-

вертованості (1945–1958 рр.), остаточний перехід до бреттон-вудських 

домовленостей (1958–1971 рр.); доларовий стандарт з плаваючою став-

кою (1971–1984 рр.): неузгодження (1971–1974 рр.), повернення до пла-

ваючого курсу (1974–1984 рр.); Європейська валютна система та зона 

німецької марки (1979–1993 рр.); угоди плаза-Лувр (1985–1993 рр.); тен-

денція до поновлення коливання курсів (1993– до сьогодні): загальний 

багатонаціональний нагляд (1993–1997 рр.), завершення підтримки дола-

ра (1993- до сьогодні) 

Б. Ейченгрін, 

Н. Суззман 

[35, с. 1–55] 

Монетарна інтеграція ХІ–ХІІ ст., її посилення у ХV–XVIст., прояв мо-

нетарної інтеграції у світовому масштабі (ХVІІІ–середина ХІХ ст.), 

система золотого стандарту, бреттон-вудський та сучасний (постбрет-

тон-вудський) міжнародний валютний устрій 
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2. Країнам світового господарства надавалась можливість, крім СДР, 

встановлювати паритетні відносини до будь-якої валюти. 

3. Золото демонетизували та скасували золоті паритети валют. З одно-

го боку, у міру поглиблення інтернаціоналізації світогосподарських проце-

сів золоті гроші втратили здатність у повному обсязі відповідати вимогам 

товарного виробництва. Проте вирішальну роль у процесах демонетизації 

золота відіграла антизолота політика США, яка була направлена на його 

дискредитацію як основи світової валютної системи з метою закріплення в 

якості останньої долара. Разом з тим, загальновідомо, що повної відмови 

від використання золота не відбулось: воно використовується в якості 

міжнародного резервного засобу та надзвичайного міжнародного платіж-

ного засобу. 

4. Режим фіксованих валютних курсів замінено на гнучкі, що форму-

ються під впливом попиту і пропозиції. Країнам надавалось право вибору 

будь-якого режиму валютного курсу. Фактично, найпоширенішим є вста-

новлення режиму керованого плаваючого курсу (managedfloat). 

5. Функції провідного інституту з питань регулювання міждержавних 

валютних відносин, забезпечення світової валютно-економічної стабільно-

сті, запобігання настанню кризових явищ покладено на МВФ. 

Ямайська система мала бути гнучкішою порівняно з Бреттон-

Вудською, еластичніше пристосовуватись до нових явищ, коригувати не-

стабільність платіжних балансів, валютних курсів і ефективніше регулюва-

ти міжнародну валютну ліквідність з урахуванням її компонентів – офіцій-

них резервів країн, їх резервної позиції в МВФ, рахунки СДР. Разом з тим, 

в умовах поширення глобалізаційних процесів в економіці та сучасної фі-

нансової кризи структурні принципи Ямайської валютної системи супере-

чать новим вимогам, що до неї висуваються. Наявним є той факт, що після 

провалу Бреттон-Вудської системи частота та інтенсивність фінансових 

криз постійно зростали. Ціна, яку довелося платити за систему плаваючих 

курсів валют, прив'язаних до долара, росте, не перестаючи, і не тільки для 

держав-«клієнтів», але і для самої держави-емітента. З огляду на це доці-

льним є, перш за все, ліквідація доларового монополізму. 

Зауважимо, що в умовах сучасної фінансової кризи підвищився ризик 

використання долара США як міжнародного платіжного й резервного за-

собу у зв’язку з його нестабільністю. Із закликом відмовитися від долара 

виступили у вересні 2010 р. економісти Організації Об'єднаних Націй: во-

ни закликали всі країни розширювати співпрацю у валютно-фінансовій 

сфері, в тому числі об'єднувати резерви, створювати регіональні розрахун-

кові механізми, що функціонують без використання долара, і регіональні 

системи обмінних курсів. Це, на їх думку, дозволить уникнути низки ризи-

ків і проблем, а також приборкати спекулятивні операції і запобігти валю-

тним кризам. Адже саме ця валюта спричинила розрив між обсягом спеку-
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лятивного капіталу в світі (400 трлн дол.) і світовим ВВП (40 трлн дол.) 

[38, с. 51]. Крім того, ідею реформування світової валютної системи підт-

римують Китай, Франція, РФ [див. 39]. 

Отже, необхідність процесу дедоларизації світової валютної системи є 

очевидним явищем, що має відбуватись поступово у такій формі: 

 зменшення частки долара в золотовалютних резервах (ЗВР) про-

відних країн світу; 

 законодавче закріплення заборони на використання долара в яко-

сті платежу; 

 відмова від долара у сфері міждержавної торгівлі;  
 відмова від долара як універсальної шкали вимірювання вартості 

товарів на різних ринках; 
 «відв'язування» національних валют від долара; 

 перспективи створення нових наддержавних валют і валютних 

зон; 

 остаточна відмова від існування однієї резервної валюти і перехід 

на валютний кошик. 

Зазначимо, що за основу такого кошика можуть бути взяті СДР. З 

огляду на підвищення статусу китайського юаня, індійської рупії та бра-

зильського реалу їх необхідно також включити до кошика МВФ. Разом з 

тим, на міжнародного валютного регулятора має бути покладено обов’язок 

контролювати місткість новоствореного кошика: на сьогодні, як було за-

значено, найбільша частка у кошику СДР (44 %) [38, с. 49] припадає на до-

лар США. Надалі подібної ситуації слід уникати, тим самим створюючи 

реальні можливості запобігання краху глобальної фінансової системи. 

Саме тому під час розробки колективної концепції наднаціональної 

валюти окрім стандарту СДР доцільно використовувати досвід інших ва-

лютних одиниць, таких як, наприклад, ЕКЮ, яка характеризується деяки-

ми особливостями (табл. 2.4.3). 

Досвід використання екю є досить корисним. Таким чином, новоство-

рена наднаціональна валюта має, на наш погляд, поєднувати елементи 

двох зазначених стандартів [40]: 

1. Формування наднаціональної валюти має здійснюватись на базі ва-

лютного кошика (СДР+ китайський юань, російський рубль, індійська ру-

пія, бразильський реал). Крім того, з огляду перспективи поширення вико-

ристання регіональних валют (АСU у країнах Азії, амеро в межах НАФТА, 

халіджі в країнах Перської затоки, афро на африканському континенті, су-

кре в Латинській Америці тощо) існує імовірність їх включення до складу 

вище перелічених. 

2. Для введення наднаціональної валюти необхідно створити наднаці-

ональний центробанк, або надати відповідні повноваження Банку міжна-

родних розрахунків. 
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3. Оскільки нова валюта виконуватиме основні функції світових гро-

шей (міжнародне вимірювання цін, платіжний та резервний засіб), сфера її 

обігу має бути максимально розширеною на відміну від ЕКЮ і СДР. 

 

Таблиця 2.4.3 

Порівняльна характеристика СДР та ЕКЮ[38, с. 54-55] 
Критерій СДР ЕКЮ 

Забезпечення  
Часткове забезпечення золотом та дола-

рами 

Емісія 

Встановлювалась рішенням 

МВФ, розподілялась пропор-

ційно залежновід внесків 

Еластична, коригувалась щоквартально 

залежно від зміни резервів; здійснення 

банками випуску приватних ЕКЮ 

Роль валютного 

кошика 

Визначення середньозваже-

ного курсу 

Визначення середньозваженого курсу, а 

також необхідності валютних інтервен-

цій в окремій країні на основі кошика 

Режим 

валютного курсу 
Індивідуальне плавання 

Спільне плавання («європейська валют-

на змія») 

Сфера 

використання 

Офіційний сектор (валюта 

МВФ) 

Офіційний та приватний сектор (банки, 

підприємства) 

 

Відкритими залишаються два основні питання: режим валютного кур-

су та роль золота. Зауважимо, що деякі вчені прогнозують у перспективі 

повернення світової економіки до золота як єдиної міри вартості з огляду 

на ймовірне падіння долара США [41]. Цікаво, що іноді золото використо-

вується як надзвичайний платіжний засіб (в період Другої світової війни 

міжнародні розрахунки здійснювались золотими злитками) [38, с. 55]. Ра-

зом з тим, на нашу думку, золото залишиться лише в якості важливого 

компонента міжнародних резервів країн («Вашингтонська угода про золо-

то», 1990 р.). 

Складнішою є проблема вибору режиму валютного курсу, адже саме 

завдяки плаваючим курсам валют спостерігається поширення спекулятив-

них операцій на світовому валютно-фінансовому просторі. З іншого боку, 

саме перехід до згаданого режиму сприяв еволюції валютних відносин. 

Тому доцільно залишити країнам право вибору режиму курсу національної 

валюти. Фактично в сучасних умовах найпоширенішим є режим регульо-

ваного плавання валютного курсу. 

Відзначимо, що ідеї створення єдиної наднаціональної валюти існува-

ли раніше (банкори Д. Кейнса, забезпечена запасами нафти валюта 

Д. Сороса) [42, с. 385]. Дійсно, наднаціональна валюта відповідає умовам 

глобалізації економіки, коли збільшуються обсяги грошових потоків, що 

обслуговують міжнародний рух товарів, послуг, капіталів, робочої сили. 

Наднаціональна валюта необхідна як єдина база, точка відліку валютного 

паритету, засіб зниження валютних ризиків, пов’язаних із нестабільністю 

національних грошей, що використовуються в якості світових, а також фа-
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ктор стабілізації світової валютної системи в цілому. Як наслідок, остання 

отримає можливість перебувати у відносній рівновазі, а США, в свою чер-

гу, підкорятимуться єдиній економічній дисципліні і проблема перевироб-

ництва нестабільних доларів вже не буде нагальною у світовому масштабі.  

Доцільно зауважити, що будь-які зміни можуть мати негативні наслід-

ки. Відтак, поява нового стандарту в якості світових грошей може спрово-

кувати ситуацію, коли колосальні обсяги доларів залишаться незатребува-

ними. Разом з тим, кризові явища, валютні війни (зниження вартості наці-

ональних валют із метою підвищення конкурентоспроможності), до яких 

схильні сьогодні багато країн світу, можуть продовжувати поширювати 

процеси дестабілізації економіки. Тому реформування світової валютної 

системи, в основі якої є відмова від долара США як світових грошей та пе-

рехід до валютного стандарту, за наявних обставин має найближчим часом 

здійснитись як об’єктивна необхідність.  
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2.5. ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП  

У НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІКАХ____________________________■ 

 

 

 

 

 

 
Економіка України поступово інтегрується у світовий економічний 

простір, що потребує активізації інвестиційної діяльності та стимулювання 

інноваційного виробництва. Вітчизняні підприємства не мають можливості 

за власні кошти проводити реконструкцію виробництва, тому у числі ін-

ших факторів можна розглядати особливу роль фінансово-промислових 

груп (ФПГ) у стратегії інституційно-інноваційних перетворень. ФПГ здат-

ні мобілізувати значні фінансові ресурси, спрямовуючи їх на вирішення 

масштабних інноваційно-інвестиційних завдань та забезпечити розвиток 

конкурентоспроможних галузей промисловості, стати локомотивами еко-

номічного розвитку. 

 

2.5.1. Теоретичні підходи до визначення поняття та змісту діяль-

ності фінансово-промислових груп 
Першою основоположною працею у дослідженні природи системи фі-

нансово-промислових груп, а також її поведінки й оточуючого середовища 

була робота відомого вченого-економіста Р. Гільфердинга «Фінансовий 

капітал» [6]. Питанням розвитку і функціонування ФПГ приділялась нале-

жна увага вчених-економістів. Різні аспекти існування великого бізнесу і 

його оточуючого середовища досліджено у роботах Дж. Гелбрейта, 

Е. Жамс, Ш. Жид, Ш.Рист. Ґрунтовні дослідження природи системи фінан-

сово-промислових груп та її оточуючого середовища проводилися вчени-

ми-економістами, результати яких відображені у працях В. Бовикіна, 

О. Є.Кузьміна, О.Г. Мельник та ін. 

Поступова еволюція фінансово-промислових груп перетворила їх на 

складну економічну систему, а їх діяльність має значний вплив на оточую-

че середовище.  

У світовій економічній науці не існує єдиного, нормативно визначено-

го поняття ФПГ. Так, Є.М. Воробйов та В.Г. Золотухін у своїй роботі на-

водять таке визначення: «ФПГ – це диверсифіковані структури корпорати-

вного типу, утворені в результаті об’єднання капіталів підприємств, креди-

тно-фінансових та інвестиційних інститутів, а також інших організацій із 

метою максимізації прибутку і рентабельності, підвищення ефективності 

виробничих і фінансових операцій, посилення конкурентоздатності на зов-
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нішньому і внутрішньому ринках», де не враховується національне зна-

чення функціонування ФПГ [5]. 

Словник законодавчих термінів трактує поняття ФПГ як групу 

суб’єктів господарювання, що перебувають під безпосереднім чи опосере-

дкованим контролем юридичної або фізичної особи (групи осіб), 

пов’язаних між собою юридичними та господарськими відносинами з ме-

тою створення найбільш сприятливого фінансового середовища для реалі-

зації великомасштабних бізнес-проектів і програм, а саме: максимальної 

концентрації в рамках однієї бізнес-структури економічного потенціалу 

пріоритетних галузей економіки, формування цінової політики, встанов-

лення максимального контролю за ринком виробництва та збуту продукції 

й поширення сфери впливу цієї структури на інші галузі економіки [15].  

На думку В.А.Лаптєва: «ФПГ – це сукупність юридичних осіб, що ді-

ють як основні та дочірні компанії й повністю або частково об’єднали свої 

матеріальні та нематеріальні активи (система участі) на основі договору 

про створення фінансово-промислової групи з метою технологічної або 

економічної інтеграції для реалізації інвестиційних та інших проектів і 

програм, що направлені на збільшення конкурентоздатності та розширення 

ринків збуту товарів і послуг, підвищення ефективності виробництва, 

створення нових робочих місць» [11]. 

Найчастіше фінансово-промисловими групами вважають диверсифі-

ковані багатофункціональні структури, створені на основі об’єднання капі-

талів підприємств, кредитно-фінансових установ та інших організацій із 

метою максимізації прибутку, підвищення ефективності виробничих і фі-

нансових операцій, посилення конкурентоздатності на внутрішньому і зо-

внішньому ринках, зростання економічного потенціалу всієї групи у ціло-

му і кожного із її учасників окремо. ФПГ, які охоплюють промислові підп-

риємства, дослідні організації, торговельні фірми, банки та інші структури 

й засновані на внутрішніх договірних відносинах, стали своєрідним карка-

сом ринкової економіки багатьох країн. 

Мета створення усіх фінансово-промислових груп – об’єднання інте-

ресів фінансових інститутів і промислово-торгівельних підприємств у ме-

жах спільної реалізації інвестиційних проектів. Об’єднання декількох під-

приємств шляхом купівлі банком контрольного пакету акцій за відсутності 

довгострокового спільного фінансування інвестиційних проектів немож-

ливо вважати фінансово-промисловою групою [14]. 

Відмінними ознаками фінансово-промислової групи є: 

1) обов’язкова наявність банків, інших фінансово-кредитних уста-

нов і промислових організацій; 

2) наявність головної, центральної компанії; 

3) державна експертиза організаційного проекту; 

4) державна реєстрація як фінансово-промислової групи [1]. 
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Основним мотивом входження підприємств до ФПГ є налагодження 

вигідних технологічних і господарських зв’язків, перспектива спільної ре-

алізації пріоритетних загальнонаціональних програм, можливості  попов-

нення оборотних коштів і технічне переоснащення виробництва, освоєння 

довгострокових і перспективних інвестиційних проектів, отримання дер-

жавної підтримки. 

Створення фінансово-промислових груп здійснюється декількома 

способами: 

1) за способом формування:  

 з ініціативи учасників;  

 за рішенням державних органів;  

 на основі міжурядових угод; 

2) за типом організаційної побудови:  

 горизонтальні – об’єднання багатопрофільних виробництв;  

 вертикальні – об’єднання з технологічних ланцюжків;  

 конгломерати; 

3) за формою власності:  

 приватні;  

 змішані;  

 державні; 

4) за способом внутрішньо-групового управління:  

 холдинг;  

 асоціація;  

 консорціум; 

 акціонерне товариство; 

5) за територіальними кордонами здійснення виробничої діяльності: 

 транснаціональні; 

 міжрегіональні; 

 регіональні; 

6) залежновід галузевої приналежності фінансово-промислові групи: 

 галузеві; 

 міжгалузеві; 

7) за ступенем диверсифікації розрізняють: 

 монопрофільні; 

 багатопрофільні [1]. 

Більшість сучасних фінансово-промислових груп характеризується 

багатогалузевою спрямованістю, тобто диверсифікацією діяльності, що 

дозволяє оперативно реагувати на зміни ринкової кон’юнктури. Разом з 

тим, незважаючи на цю тенденцію, спостерігається створення і функціону-

вання фінансово-промислових груп із вираженою спеціалізацією. Насам-

перед це формування фінансово-промислових груп на основі технологічно 

пов’язаних підприємств. Це дає можливість максимально концентрувати 
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матеріальні та фінансові ресурси на одному або декількох напрямках, що 

дають найбільший ефект. Такий підхід виправданий у випадках формуван-

ня ФПГ на основі підприємств технологічно  передових, наукомістких га-

лузей, які визначають пріоритетні напрями науково-технічного прогресу. В 

основному більшість таких фінансово-промислових груп формується в па-

ливно-енергетичному комплексі, електронній промисловості та ін. Це до-

зволяє, не порушуючи галузевої спеціалізації, розширювати сферу функці-

онування ФПГ за рахунок проникнення в суміжні сфери діяльності.  

Характеристика діяльності ФПГ, їх універсалізація або спеціалізація 

залежать  від ступеня розвиненості ринкових відносин у країні. Аналіз сві-

тових тенденцій дає підстави вважати, що діяльність ФПГ дає змогу під-

вищити ефективність функціонування господарської системи країни, бо в 

рамках ФПГ досягається: 

1) концентрація грошових, матеріальних, науково-технічних, трудо-

вих, інформаційних ресурсів, необхідних для закріплення тенденції до 

економічного зростання та збільшення інвестицій у науково-технічний ро-

звиток; 

2) формування ефективного механізму самофінансування учасників 

ФПГ, оскільки в результаті інтеграції економічних, організаційних, техно-

логічних та інтелектуальних потенціалів учасників ФПГ забезпечуються 

реальні механізми самофінансування, нарощування інвестиційних ресурсів 

для високоефективних виробництв; 

3) підвищення економічної стабільності учасників групи у зв’язку зі 

створенням можливостей для надання допомоги збитковим підприємствам, 

які є незамінними в технологічному ланцюзі виготовлення кінцевої проду-

кції; 

4) покращення кредитного обслуговування підприємств групи бан-

ками, які входять до складу ФПГ, через надання кредитів під більш низькі 

порівняно з ринковими відсотки, можливість пролонгування строку повер-

нення кредиту, участь банку в проектному фінансуванні; 

5) можливість за рахунок високої концентрації капіталу реалізову-

вати масштабні науково-технічні розробки, створювати найбільш складні 

технічні і технологічні системи; 

6) взаємодія фінансового, промислового та інтелектуального капіта-

лу створює можливість формування міжнародних коопераційних зв’язків 

на основі створення транснаціональних промислово-фінансових груп [1]. 

Сучасні фінансово-промислові групи є універсальними за характером 

діяльності та транснаціональні за її масштабами, в які входять на основі 

акціонерних, фінансових, а також ділових зв’язків промислові фірми, бан-

ки та інші фінансові інститути, торговельні і будівельні компанії, а також 

компанії, які належать до інших галузей господарства. Тому серед величе-

зного різноманіття форм взаємодії взаємозалежних партнерів є традиційні 
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концерни на чолі з великою промисловою корпорацією («General Motors», 

«El du Pont de Nemours», «General Elektric», «Ford Motors», «АТ & Т», «IG 

Farben Industry», «Flik», «Тhyssen-Оppеnheimer», «Fiat» і т.д.), групи, сфо-

рмовані навколо кредитно-фінансових інститутів, («Chasе», «Моrgan», 

«Меllon»  в США або «Deutsche Bank AG», «Dresdner Bank AG» в Німенч-

чині і т.д.) і включають в свій склад підконтрольні виробничі підприємст-

ва, холдингові компанії (наприклад, південнокорейські «чеболі» – 

«Daewoo», «Samsung», «LG International», «Hyndai» та ін.). Крім того, іс-

нують і універсальні багатогалузеві об’єднання – ділові групи, які отрима-

ли найбільше поширення в Японії («Mitsubishi», «Mitsui», «Sumitomo», 

«Dai-Ichi Kangyo», «Fuje», «Sanva»).  

Для сьогоднішніх високоінтегрованих корпоративних об’єднань – фі-

нансово-промислових груп, які концентрують значну частину ВВП в своїх 

руках, – став характерним економічний контроль не над окремими галу-

зями господарства і секторами підприємницької діяльності, а над усією на-

ціональною економікою, що надає їм статус центрів економічної влади [2]. 

 

2.5.2. Світовий досвід функціонування фінансово-промислових 

груп 

Сучасна міжнародна економіка демонструє різноманітні форми орга-

нізаційно-господарської взаємодії між підприємствами і побудови на їх 

основі промислово-фінансових груп. Серед великої кількості форм ФПГ є 

як традиційні концерни на чолі з потужною промисловою корпорацією, так 

і універсальні міжгалузеві фінансово-промислові об’єднання, що сформу-

вались навколо банків. Розглянемо найбільш типові моделі ФПГ. 

1) Американські фінансово-промислові конгломерати, які є найвищою 

формою організації ФПГ в США. Важлива особливість таких структур – це 

наявність міцної системи кредитно-фінансових закладів, яка включає не 

тільки банки, а й трастові компанії, пенсійні та інвестиційні фонди, ощадні 

асоціації. Так, комерційні банки «Морган Гаранті траст компані», «Лемен 

бразерс», «Банк оф Америка» взяли участь у 80% угод, пов’язаних з пог-

линанням дрібних фірм. 

На сьогодні у США поширені два основні типи ФПГ, що розрізняють-

ся між собою центром, навколо якого об’єднується вся група. У першому 

випадку консолідуючим ядром ФПГ є банківський холдинг, а в другому – 

виробничо-технологічний комплекс. 

Найбільш відомими є каліфорнійські та техаські ФПГ,  які спеціалі-

зуються в нафтодобувній, авіакосмічній та банківській сферах. Такі угру-

повання характеризуються великим ступенем централізації управління фі-

нансово-господарською діяльністю учасників ділової групи. Також  відо-

мими є  ФПГ США, основу яких становлять потужні фінансові інститути, є 

групи «Чейза», «Моргана», «Мелона» та ін. Серед великих промислових 
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корпорацій слід назвати «Дженерал моторс», «Дженерал електрік», «Форд 

моторс» та ін. Показово, що до групи «Дженерал моторс» входить більше 

200 заводів у США, 12 – у Канаді і 32 підприємства в інших країнах світу, 

що виробляють близько 15% світового випуску автомобілів [12]. 

2) Японські ФПГ (сюдани) функціонують у формі комплексу незале-

жних промислових і банківських монополій, пов’язаних між собою систе-

мою господарських зв’язків. Сюдани – це самодостатні, універсальні бага-

тогалузеві економічні комплекси, що включають в організаційну структуру 

фінансові установи (банки, страхові та трастові компанії), торговельні фі-

рми, а також виробничі підприємства різних галузей народного господарс-

тва. 

Економіку Японії практично повністю контролюють шість великих 

ФПГ: «Міцубісі», «Міцуі», «Суміто», «Фуйо», «Санва», «Дайті Канге». 

Вони об’єднують 157 промислових і 24 фінансові компанії. Крім того, ці 

ФПГ побічно, через акції, контролюють близько 6 тис. фірм, що не входять 

до їх складу. Так, «Санва» контролює 1034 фірми за межами своєї ФПГ. 

Промислові об’єднання ФПГ побудовані, як правило, за принципом 

вертикальної інтеграції («кейрецу»). Під егідою головної фірми – безліч 

підпорядкованих їй дочірніх (разом вони створюють свого роду верхній 

ярус вертикальної інтеграції). Всього таких ярусів налічується до чоти-

рьох, оскільки більшість дочірніх стосовно головної фірми мають під своїм 

контролем інші. Варіанти відсоткового співвідношення акціонерного капі-

талу можуть бути різними – від 10 до 50%. Так, головна фірма кейрецу – 

«Тойота», що входить до складу ФПГ «Міцуі», – об’єднує під своїм конт-

ролем 15 компаній, які займаються виробництвом компонентів, автомобі-

лів, фундаментальними дослідженнями, експортом та імпортом сировин-

них продуктів [19]. 

3) Південнокорейські ФПГ (чеболі) зосереджують увагу на виготов-

ленні наукомісткої продукції. У складі цих об’єднань формуються науко-

во-дослідні та проектно-технологічні інститути, тому ФПГ Південної Кореї 

є фінансовими науково-промисловими групами. Нині на світовому ринку 

корейські ФПГ витісняють транснаціональні компанії американського, 

японського і західноєвропейського походження. Південнокорейські ФПГ 

характеризуються також високим рівнем диверсифікації. У кожній з них 

представлені провідні галузі промисловості. Наприклад, ФПГ «Самсунг» 

працює більше ніж у двадцяти галузях промисловості (проектування і бу-

дівництво об’єктів у різних сферах; виробництво добрив, синтетичних во-

локон, каучуку та інших хімічних товарів; приладобудування та електроні-

ка; машинобудування; нафтопереробка; авіабудування та ін.). 

4) ФПГ у Німеччині формуються, як правило, на основі потужних ба-

нків, яким належить провідна роль у процесі інтеграції промислового і ба-

нківського капіталу. Прикладами є фінансова група Німецького банку 
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(«Deutshe Bank AG») з концернами «Сіменс», «Ганіель», «Байєр», «Хеш», 

«Хенкель», «Хортен»; фінансова група Дрезденського банку з концернами 

«Фольксвагенверк», «Круглі», «Шикеданц», «Грундіг», «Откер». Одночас-

но з промисловістю ФПГ створюються у торгівлі, сільському господарстві, 

сфері послуг [13]. 

ФПГ, відрізняючись  принципами інтеграції, універсалізацією чи спе-

ціалізацією, починають своє формування, групуючись навколо банку, про-

мислової корпорації або сімейної групи (табл. 2.5.1). 

 

Таблиця 2.5.1 

Типи фінансово-промислових груп Німеччини, Японії та Швеції[13] 
 

Згруповані 

навколо банку 

Згруповані навколо 

промислової корпорації 
Сімейні групи 

Німеччина 

«Дойче банк», «Басф», 

«Флік» 

«Даймлер-Бенц», 

«Крупп», 

«Гамбург Ландесбанк» 

«Маннессман», 

«Тиссен» 

Японія 

«Міцубісі», 

«Ніппон Стіл» 

«Міцуі», 

«Хітачі» 

«Сумітомо», 

«Ніссан», «Тойота» 

Швеція 

«СНБ», «Дункер» 
«Густавссон Ландберг», 

«Мобіліа Норберг» 

«Олссон 

Нордст’єрман», 

«Пенсер Стенбек» 

 

У банківській системі теж поширюються процеси транснаціоналізації. 

Для забезпечення діяльності ФПГ банки повинні мати відповідні можливо-

сті, тобто досягти високого рівня міжнародної концентрації і централізації 

капіталу та валютно-кредитних ресурсів. Такі банки перетворюються на 

потужні транснаціональні банки, що здійснюють міжнародні операції че-

рез складну мережу тісно інтегрованих іноземних відділень, філій і 

агентств, які знаходяться в основних фінансових центрах світу, а також на 

національних ринках провідних країн. Найбільші транснаціональні банки 

сконцентровані у трьох основних регіонах: США, Західній Європі і Пів-

денно-Східній Азії.  

Серед сучасних тенденцій розвитку ФПГ можна виділити провідну: 

посилюється універсалізація багатогалузевого характеру їх діяльності. Ця 

тенденція характерна для таких країн, як США, Німеччина, Франція, Іта-

лія, Швеція, Швейцарія. Тенденція універсалізації діяльності підвищує 

конкурентоспроможність вже існуючих ФПГ та створює перешкоду для 

виникнення нових ФПГ.   

Таким чином, світовий досвід розвитку ФПГ свідчить про те, що: 
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1) в сучасних умовах великий бізнес використовує форму існування 

в вигляді ФПГ для підвищення  конкурентоспроможності всіх підприємств 

групи;  

2) розширення складу ФПГ за рахунок приєднання нових підпри-

ємств дозволяє зберігати сегменти ринку, стимулює розвиток малого та 

середнього бізнесу; 

3) конкурентна боротьба між ФПГ змушує їх ініціювати великі ін-

вестиційні проекти та стимулювати  розвиток науково-технічного прогре-

су. 

Разом з тим, стосовно України світовий досвід створення та розвитку 

ФПГ в Японії, Німеччині та США не повинен механічно переноситися на 

національну економіку.  

 

2.5.3. Характеристика діяльності промислово-фінансових груп в Ук-

раїні 

Загальні правила створення і діяльності промислово-фінансових груп 

були зазначені в ст.125 Господарського кодексу України.  Основними нор-

мативно-правовими актами, що регулюють правовий статус промислово-

фінансових груп (ПФГ) в Україні, є Закон України «Про промислово-

фінансові групи в Україні» від 21.11.1995 р. Відповідно до українського  

законодавства, промислово-фінансова група (ПФГ) – об’єднання, до яко-

гоможуть входити промислові підприємства, сільськогосподарські підпри-

ємства, банки, наукові і проектні установи, інші установи та організації 

всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку, та яке ство-

рюється за рішенням уряду України на певний термін із метою реалізації 

державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структу-

рної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міжде-

ржавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції. Розбіж-

ність у термінології пояснюється статусом таких об’єднань. ПФГ – ство-

рюються з допомогою держави, ФПГ – без її втручання. У складі ПФГ мо-

же бути тільки одне головне підприємство. Право діяти від імені ПФГ має 

виключно головне підприємство ПФГ. Учасниками ПФГ визнаються юри-

дичні особи, що підписали договір про створення ПФГ, і заснована ними 

центральна компанія ПФГ або основне і дочірнє товариства, що утворять 

ПФГ. До складу ПФГ можуть входити комерційні і некомерційні організа-

ції, у тому числі й іноземні, за винятком суспільних і релігійних організа-

цій (об’єднань). Участь більш ніж у одній ПФГ не допускається. 

Верховна рада в 2010 р. скасувала закон про промислово-фінансові 

групи в Україні, який було прийнято 1996 р.У пояснювальній записці до 

документу наголошується, що існування прийнятого 1996 р. закону про 

промислово-фінансові групи в Україні є недоцільним як із юридичної, так і 

з економічної точок зору. 
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Також у документі наголошується, що відповідно до цього закону 

промислово-фінансова група – це об’єднання, до якого можуть входити 

суб’єкти господарювання всіх форм власності, які створюються за рішен-

ням Кабінету міністрів на певний термін із метою реалізації державних 

програм. 

Господарський кодекс визначає, що промислово-фінансові групи не є 

юридичними особами і не підлягають державній реєстрації як суб’єкт гос-

подарювання. 

Таким чином, промислово-фінансові групи є лише економічною фор-

мою взаємодії відповідних фінансових і промислових організацій. 

У складі ПФГ може бути тільки один банк. Головним підприємством 

ПФГ не можуть бути торговельне підприємство, транспортне підприємст-

во, підприємство у сфері громадського харчування, побутового обслугову-

вання, матеріально-технічного постачання, банк, фінансово-кредитна уста-

нова. Створення ПФГ забороняється у сфері торгівлі, громадського харчу-

вання, побутового обслуговування населення, матеріально-технічного пос-

тачання, транспортних послуг.  

Узагальнений склад промислово-фінансової групи подано на-

рис. 2.5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5.1. Узагальнений склад промислово-фінансової групи [20] 
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великих підприємств саме ФПГ мають можливості його акумуляції та мо-

білізації. Саме ФПГ формують попит і пропозицію на ринку, визначають 

умови ціноутворення, реалізують глобальні інвестиційні програми.  
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Процес формування ФПГ в вітчизняній економіці йде за двома напря-

мами: товарним і галузевим. Під товарним мається на увазі об’єднання 

підприємств з метою виробництва переважно одного визначеного товару. 

Такі ФПГ в основному налагоджують виробничий ланцюжок, не роблять 

суттєвого внеску в розвиток інноваційного виробництва та належать до 

спеціалізованих ФПГ. Таке об’єднання має свої переваги (більш мобільні 

фінансові ресурси) та недоліки (результат його діяльності залежить від по-

питу на дану групу товарів). 

Під галузевим напрямом мається на увазі об’єднання найрізноманіт-

ніших організацій та підприємств, кожне з яких має різні напрями вироб-

ництва та можливості для формування інноваційного виробництва. Цей 

напрям формування ФПГ відбувається за типом диверсифікованої галузі і є 

найбільш поширеною формою у світовій практиці. Така організація ФПГ 

має переваги у більшій стійкості у довготерміновій перспективі, однак має 

і певні труднощі з оптимізацією розміщення тимчасово вільних фінансо-

вих ресурсів. 

Формування ФПГ в Україні відбувається повільними темпами, що 

пов’язано, в першу чергу, зі слабкістю українського банківського капіталу 

порівняно з промисловим. Проте процес концентрації та централізації ка-

піталу у фінансово-промислових групах в Україні триває. 

В Україні функціонують близько 100 фінансово-промислових груп.  

Серед них можна виділити 5 найбільших ФПГ: 

1) «Приват» – 1089 компаній. Дніпропетровська структура, очолюва-

на Ігорем Коломойським. Займається банківським бізнесом («Приват-

Банк»), нафтопереробкою та нафтотрейдингом  («Сентоза ойл», «Укрнаф-

та» (частково), «Нафтохімік Прикарпаття», низка регіональних нафтових 

компаній), металургією (виробництво ферросплавів та коксу), меншою мі-

рою – хімічною промисловістю та будівництвом; 

2) «Систем Кепітал Менеджмент» («СКМ») – 809 компаній. Є най-

більш диверсифікованою і найвпливовішою в українській економіці ком-

панією, що управляє корпоративними активами Рината Ахметова. «Систем 

Кепітал Менеджмент» створила наступні галузеві холдинги: «Метівест» 

(гірничо-металургійний сектор), «Донбаська паливно-енергетична компа-

нія» (енергетичний сектор), «Еста Холдинг» (нерухомість), «Фарлеп-

Інвест» (телекомунікаційний сектор). Окрім того, СКМ володіє і управляє 

активами в інших секторах бізнесу, включаючи видобуток глини, роздріб-

ну торгівлю, торгівлю нафтопродуктами тощо. Активи в харчовій промис-

ловості включають донецький «Сармат», Дніпропетровський пивоварний 

завод «Дніпро» тощо. Має власну банківську мережу: «Донгорбанк» та 

Перший український міжнародний банк (ПУМБ). Володіє футбольним 

клубом «Шахтар», видавничим проектом «Сегодня» та ТРК «Україна»; 
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3) індустріальний союз Донбасу («IСД») – 342 компанії. Група, очо-

лювана донецькими бізнесменами Сергієм Тарутою та Віталієм Гайдуком. 

Основні активи групи – в металургії: Дніпропетровські (ім. Дзержинського 

та ім. Петровського) та Алчевський металургійні комбінати, металургійний 

комбінат «Dunaferr» (Угорщина) тощо. Група присутня на ринку промис-

лового машинобудування: Слов’янський завод важкого машинобудування, 

консорціум «Укріндустрія» тощо. Володіє також низкою вугільних шахт 

Донбасу, готельними комплексами «Вікторія» (Донецьк) та «Ялта-

Інтурист», футбольним клубом «Металург» (Донецьк); 

4) «Iнтерпайп» – 242 компанії. Структура Віктора Пінчука. Назва по-

ходить від одного з основних профільних бізнесів – виробництва труб. До 

інших напрямів належать металургія (Дніпроспецсталь, Нікопольський за-

вод феросплавів) та машинобудування. Структура володіє потужними ме-

дійними ресурсами (загальнонаціональні телеканали «Новий», «СТБ», 

«ICTV»). «Інтерпайп» здійснює свою діяльність також у харчовій промис-

ловості, сільському господарстві. До складу групи входять енергогенерую-

чі та фінансові компанії. 

5) УкрСиббанк. Харківська група, очолювана Олександром Ярослав-

ським. Спеціалізується на банківському бізнесі («УкрСиббанк»), металур-

гії (Українська металургійна компанія,  Марганецький рудоремонтний за-

вод), хімічній промисловості («АЗОТ», «Хімволокно», «Росава»), будівни-

цтві. До складу групи входять  також підприємства машинобудування та 

сільського господарства, фінансові компанії. Контролює понад 50% випус-

ку мінеральних добрив в Україні. 

Також значну роль в економіці України відіграють ще 11 наступних 

ФПГ: 

1) «Фiнанси та Кредит» – 314 компаній; 

2) агрохолдинг «Авангард» – 307 компаній; 

3) «Континiум» – 224 компанії; 

4) «Енегетичний стандарт» – 196 компаній; 

5) «Group DF» – 172 компанії; 

6) «УIГ» – 136 компаній; 

7) «Донецьксталь» – 114 компаній; 

8) «Смарт Груп» – 105 компаній; 

9) «ТАС» – 70 компанiй; 

10) «Укрпiдшипник» – 63 компанії; 

11) «Лукойл» – 28 компаній. 

Залежно від типу організації в Україні розрізняють такі ФПГ: 

 вертикально інтегровані – з підприємствами, функціонуючими за 

принципом замкнутого технологічного ланцюжка. Прикладами таких ФПГ 

є група «Арселор Міттал», Маріупольський металургійний комбінат ім. 

Ілліча, група «Приват», «ІСД», концерн «Енерго»; 
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 горизонтально інтегровані, які об’єднують підприємства з пов-

ним технологічним циклом у декількох галузях. Прикладами  таких ФПГ є 

компанія  «Систем Кепітал Менеджмент», корпорація «Індустріальний со-

юз Донбасу»; 

 конгломеровані – різні технологічно не пов’язані між собою під-

приємстваза фінансового контролю з боку управляючої чи головної ком-

панії. Прикладами таких ФПГ є корпорація «Інтерпайп», «УкрАВТО»,  

концерн «Укрпромінвест».   

Основними видами діяльності ФПГ України є гірничовидобувна, вугі-

льна, харчова, будівельна, металургійна, хімічна промисловість, банківсь-

кий та страховий бізнес, машинобудування, нафтовидобуток та нафтопе-

реробка і торгівля нафтопродуктами, агропромисловий сектор, енергетика.  

Найбільші і найвпливовіші ФПГ України історично виявились зосере-

дженими або пов’язаними із сектором чорної металургії. Частка цих ФПГ 

серед 15 найбільших ФПГ України становить близько 70%. До них нале-

жать як промислові, так і банківські групи, серед яких «ІСД», «Інтерпайп» 

та «СКМ». Значну роль у секторі чорної металургії також відіграють дві 

банківські групи – «Приват» та «УкрСибБанк».  

Економісти та політологи також класифікують українські ФПГ за те-

риторіально-політичною ознакою. Така класифікація не є універсальною, 

оскільки задля вирішення тактичних задач між ФПГ можуть виникати си-

туативні альянси і вона обумовлена національною специфікою України.  

Українські ФПГ представляють собою наступні політико-економічні 

групи з розгалуженими політичними структурами:  

 донецька («System Capital Management», «Індустріальний союз 

Донбасу»); 

 дніпропетровська («Приват», «Інтерпайп»); 

 київська («Укрпромінвест») ; 

 харківська(«УкрСибБанк»).   

Особливу роль в Україні ФПГ відіграють у експортоорієнтивних галу-

зях, а саме: металургії, енергетиці, машинобудуванні, хімічній промисло-

вості. Також ФПГ поширили свою діяльність на харчову промисловість та 

сільське господарство. 

Провідні ФПГ України значно різняться між собою за впливом в еко-

номіці і політиці. Якщо група домінує у політиці, то її вплив на економіку 

також значний.  

Найбільш залежним від іноземного капіталу є «Енергетичний стан-

дарт», найменш залежними – «СКМ» та «ІСД». При цьому саме ці групи 

виявляють найбільшу активність у придбанні виробничих активів за кор-

доном [18]. 

До цього часу у вітчизняних науковців немає одностайної думки щодо 

ролі ФПГ у економічному розвитку нашої країни. З одного боку, великі 



Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації 

185 

 

промислово-фінансові корпорації є певною перевагою у конкурентні боро-

тьбі з експансією іноземних компаній. Діяльність національних ФПГ є 

протидією присутнім на вітчизняному ринку зарубіжним компаніям (їх 

присутність у капіталі стратегічно важливих підприємств може загрожува-

ти економічній безпеці країни). Тому орієнтація на створення ефективних 

вітчизняних ФПГ, здатних працювати в умовах загострення міжнародної 

технологічної конкуренції, дасть можливість уникнути загрози поступово-

го перетворення вітчизняних підприємств у периферійні виробничі потуж-

ності для обслуговування іноземних ТНК. З цієї точки зору, для підвищен-

ня конкурентоспроможності вітчизняних виробників на міжнародних рин-

ках товарів та послуг та забезпечення захисту національних інтересів не-

обхідне існування національних ФПГ. Саме ФПГ можуть стати своєрідним 

«локомотивом» на шляху ефективної трансформації української економі-

ки. 

Звісно, для цього ФПГ мають функціонувати в тісному зв’язку з дер-

жавними структурами, реалізуючи пріоритетні державні та регіональні 

програми розвитку економіки. Співпрацюючи з ФПГ, держава може про-

водити певну макроекономічну політику.  

Крім того, ще одним позитивним наслідком діяльності ФПГ в Україні 

розглядається посилення національної банківської системи. Банки, що зна-

ходяться у складі ФПГ, розширюють свою ресурсну базу, спектр банківсь-

ких послуг та зрештою можуть сприяти підвищенню стабільності всієї ба-

нківської системи країни у цілому.  

Світовий досвід свідчить про високу соціальну активність ФПГ. Мова 

йде про соціальні інвестиції – програми, спрямовані на соціально-

економічний розвиток територій, на яких розташовані підприємства ФПГ. 

Зазвичай соціальні інвестиції включають у себе партнерські соціально орі-

єнтовані проекти бізнесу, місцевої влади і некомерційних організацій.Така 

діяльність задовольняє взаємні інтереси, в тому числі – й інтереси фірми, 

пов’язані з перспективами її розвитку. Розрізняють три основні види соці-

альних інвестицій: спонсорство, патронаж і благодійність.  

 Спонсорство передбачає взаємовигідну співпрацю, реалізацію спіль-

ного проекту або програми. Спонсорські стосунки зазвичай оформлюються 

договором, в основі якого лежить типовий договір про спільну діяльність, 

в якому зазначаються взаємні права та зобов’язання сторін. Спонсорська 

підтримка стосується не стільки структур (організацій, установ), скільки 

конкретних проектів і програм. Патронаж – фінансове і організаційне за-

ступництво, яке чиниться на стабільній і довгостроковій основі. Патрону-

ються конкретні установи та організації, окремі особи. Найпоширеніші ор-

ганізаційно-правові форми патронажу – співзасновництво (членство, 

membership) і створення фондів підтримки (фонд підтримки та розвитку 
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театру, музею, навчального закладу). Благодійність є проявом філантро-

піїбез фінансових та інших зобов’язань з боку тих, хто отримує підтримку.  

В Україні розвитком соціальної сфери найбільш активно займається 

«Інтерпайп». Найактивнішими у розвитку регіону є «СКМ».  

Таким чином, використовуючи свої конкурентні переваги, ФПГ здійс-

нюють певний позитивний вплив на економіку країн, особливо країн із 

трансформаційною економікою та країн, що розвиваються. Крім того, ная-

вність діючих ФПГ сприяє покращенню інвестиційного клімату, оскільки 

ФПГ для інвесторів є більш надійними партнерами, що, в свою чергу, 

сприяє залученню ресурсів до країни. 

Разом з тим, існують певні суперечності науковців щодо оцінки нас-

лідків діяльності ФПГ в Україні. Так, висловлюється думка про те, що дія-

льність ФПГ в Україні сприяє закріпленню монополій та може стати пере-

шкодою для подальшого розвитку країни. Існує припущення, що діяль-

ність ФПГ за своєю природою не сумісна з чесною конкуренцією, сприяє 

непрозорості та корупції та, навпаки, відштовхує іноземних інвесторів. 

Також до негативних наслідків діяльності ФПГ належить і те, що від-

бувається зрощення політичного та економічного компонентів, держава 

перетворюється на інструмент бізнесу: у владних та законодавчих органах 

ФПГ створюють свої «групи впливу». При цьому обов’язковою умовою є 

залучення механізмів тінізації та корупції, а також використання власних 

медіа-ресурсів. В першу чергу, це стосується друкованих ЗМІ, телеканалів, 

у меншій мірі – інтернет-видань. ЗМІ перетворилися, по суті, на потужний 

засіб лобізму на загальногромадянському рівні інтересів ФПГ. Партійна 

(електоральна) та масмедійна підтримка з інструментів громадянського 

суспільства перетворилися на своєрідний товар, в обмін на який бізнес-

групи одержували патронат влади, пільги й преференції. Головна ж про-

блема полягає в тому, що національний великий бізнес орієнтується не на 

реалізацію моделі конкурентоспроможної національної економіки, а на 

свої інтереси та чужі ресурси, точніше – їх транзит, імпорт чи на взаємо-

пов’язаний експорт-імпорт [17].  

Наступним негативним наслідком впливу діяльності ФПГ на економі-

ку України є використання офшорних компаній для мінімізації податкових 

платежів та виведення коштів. Найбільше закордонних компаній має група 

«Приват». За даними податківців, у групиІгоря Коломойського та Геннадія 

Боголюбова97 компаній-нерезидентів. Як відомо, «Приват» є фактич-

ниммонополістом на українському ринку феросплавів. Акціями всіх на-

званих підприємств володіють фірми-нерезиденти, тому Антимонопольний 

комітет України не може офіційно надати «Привату» статус монополії, 

оскільки всі підприємства записані на кіпрські офшори, які ніяк не 

пов’язані між собою. На другому місці – «Енергетичний стандарт» Костян-

тина Григоришина, який має 34 фірми-нерезиденти. Третьою ФПГ за кіль-

http://www.epravda.com.ua/publications/2012/02/13/315827/
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кістю закордонних фірм є «СКМ» Рината Ахметова. До групи СКМ нале-

жать 25 компаній-нерезидентів. Експерти визнають, що структура власнос-

ті СКМ є більш прозорою, ніж, наприклад, «Привату». На четвертому місці 

–група «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго – 23 компанії-

нерезиденти. П’яте місце посідає «Інтерпайп» Віктора Пінчука. Ця фінан-

сово-промислова група має 21 фірму-нерезидента [21]. 

Зваживши всі«за» та «проти», ми доходимо висновку, що діяльність 

ФПГ може бути корисною для країни за умов посилення державного регу-

лювання (як свідчить досвід США, ЄС, Японії), яке повинно бути направ-

лено проти монопольної поведінки, а не проти концентрації як такої. Тобто 

за умов належного державного регулювання ФПГ дійсно стають генерато-

ром зростання національної економіки.  
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2.6. ТРАНСНАЦIОНАЛIЗАЦIЯ ТУРИСТИЧНОГО  

БIЗНЕСУ  ЯК НАПРЯМ ТРАНСФОРМАЦIЇ  

МIЖНАРОДНИХ ЕКОНОМIЧНИХ ВIДНОСИН________________■ 

 

 

 

 

 

 
Однiєю з характеристик, що визначають на сьогодні розвиток свiтової 

економiки, є її глобалiзацiя, яка не лише змiнила сам виробничий процес, 

iнтернацiоналiзувала чинники, технологiї та засоби виробництва, що до-

зволило в межах одного процесу створення вартостi використовувати ком-

плекс переваг рiзних нацiональних економiчних систем, а й трансформува-

ла такi фундаментальнi макро- та мiкроекономiчнi принципи й засади, як 

конкуренцiя, цiноутворення, державне регулювання i таке iнше. 

Мiжнародний туризм із самого початку свого виникнення знаходиться 

в авангардi глобальних тенденцiй трансформацiї мiжнародних економiч-

них вiдносин, насамперед тому, що як вид дiяльностi вiн передбачає залу-

чення до виробничого процесу факторiв рiзної державної приналежностi, 

вимагає створення єдиного iнформацiйного, правового, культурного поля з 

метою пiдвищення якостi туристичного продукту й максимiзацiї урахуван-

ня iндивiдуальних потреб мандрiвникiв. 

Одним iз наслiдкiв глобалiзацiї мiжнародного туризму можна вважати 

транснацiоналiзацiю галузi, що дозволила забезпечити не тiльки стрiмке 

зростання конкурентоспроможностi виробленого туристичного продукту, 

але й одержання низки переваг глобального масштабу. 

Процес транснацiоналiзацiї туристичної галузi  багатофакторний, 

має яскраво вираженi стадiї свого iсторичного розвитку, а також наслiдки 

економiчного, полiтичного, соцiального, управлiнського характеру. Тому 

його аналiз передбачає комплексний пiдхiд до дослiдження етапiв транс-

нацiоналiзацiї туристичної дiяльностi, заснований на динамiцi факторiв 

зовнiшнього середовища мiжнародного туризму та особливостi органiзацiї 

транснацiонального туристичного бiзнесу, характерних для рiзних часових 

перiодiв. 

 

2.6.1. Етапи транснацiоналiзацiї туристичного бiзнесу 

Вивчення становлення i розвитку туристичного бiзнесу дозволяє 

видiлити низку iсторичних етапiв, якi пройшов туристичний ринок на 

шляху побудови транснацiональних зв’язкiв i взаємодiй. 
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Транснацiоналiзацiя туристичного бiзнесу почалася у 1960-тi рр., тоб-

то з приблизно пiвстолiтнiм вiдставанням вiд аналогiчного процесу в про-

мисловiй та сiльськогосподарськiй сферах. Причини такого пiзнього 

пiдключення свiтового туризму до процесу транснацiоналiзацiї очевиднi  

сама туристична галузь, що з’явилася наприкiнцi XIX ст. як явище та вид 

комерцiйної дiяльностi, лише через сторiччя (переживши двi свiтовi вiйни) 

стала привабливим i рентабельним видом бiзнесу, зростаючi масштаби 

якого мотивували пiдприємства до переходу на транснацiональний рiвень 

господарювання 1. 

Туристичний бiзнес починає набувати рис масового виробництва 

пiсля закiнчення Другої свiтової вiйни, коли зростаючий добробут євро-

пейцiв, трансформацiя родинних вiдносин (поява малодiтних сiмей i пра-

цюючих жiнок) на тлi зростання соцiальної захищеностi (вiдпустки, пенсiї, 

гарантований робочий день) та iнформованостi (в силу розповсюдження 

друкованої продукцiї, радiо, а пiзнiше телебачення та комп’ютерiв) грома-

дян сприяли зростанню попиту на туристичнi поїздки. 

Надалi з розвитком комунiкацiйних технологiй i транспортних засобiв 

зростає асортимент туристичної пропозицiї (за рахунок географiчно вiдда-

лених країн та регiонiв), а також iстотно скорочується вартiсть поїздки. 

Причина зниження вартостi туристичного продукту не тiльки у включеннi 

ефекту масштабу виробництва, але й з причини скорочення середньої три-

валостi турiв (зростання швидкостi перевезень iстотно скорочує процес 

прибуття туристiв до мiсця вiдпочинку), а також падiння цiн на транспорт-

нi послуги через зростання конкуренцiї в даному секторi та появу ризико-

вих форм спiвробiтництва транспортних пiдприємств iз туристичними 

компанiями (наприклад, вже у 1950 р. було органiзовано перший чартер-

ний рейс із Лондона на Корсику) 1. 

Як вже було зазначено, основною передумовою транснацiоналiзацiї 

того чи iншого виду виробничої дiяльностi є зростаючий попит i надзви-

чайно низькi порiвняно з можливими наслiдками ефекту масштабу вхiднi 

бар’єри на ринки. Такими критерiями та характеристиками туристичний 

ринок Європи починає володiти тiльки всерединi ХХ ст., тодi як ринки, якi 

лiдирують у сферi транснацiоналiзацiї галузей народного господарства 

(наприклад, сiльськогосподарської продукцiї, автомобiлебудування, хiмiч-

ної продукцiї), вже на початку минулого сторiччя вiдрiзнялися величезним 

попитом i впливом ефекту масштабу виробництва. 

Ще однiєю причиною пiвстолiтнього вiдставання туризму у справi йо-

го транснацiоналiзацiї вiд лiдируючих сфер i галузей є його iнвестицiйно 

вкрай неприваблива та нездiбна до диференцiйованого виробництва мате-

рiальна база. Так, пiд час транснацiоналiзацiї автомобiльнi компанiї купу-

вали насамперед iноземнi промисловi пiдприємства або мiсця видобутку 

необхiдних для виробництва ресурсiв за кордоном; сiльськогосподарськi 
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концерни  земельнi угiддя або тваринницькi господарства i т. д. Данi за-

рубiжнi придбання перетворювалися на цiннi активи, вартiсть яких зроста-

ла з кожним роком, а виробничi можливостi не обмежувалися 

спецiалiзацiєю й галузевою належнiстю материнської компанiї. 

Наприклад, автомобiльна корпорацiя, що володiє iноземним сталели-

варним заводом, могла в разi погiршення кон’юнктури автомобiльного ри-

нку перепрофiлювати пiдприємство, використовувати вироблену на ньому 

сталь в iнших видах дiяльностi, продати зрештою, пристойно заробивши 

при цьому на щорiчному зростаннi цiни на нерухоме майно. Аналогiчним 

чином могла розпорядитися своїми закордонними угiддями i сiльськогос-

подарська транснацiональна корпорацiя. 

В туристичному бiзнесi нiчого подiбного немає. Виникає питання, а 

що формує матерiально-технiчну базу туристичної дiяльностi, розташова-

ну за кордоном, в яку можна iнвестувати кошти? Наразі об’єктами iнозем-

них iнвестицiй можна назвати популярнi туристичнi бренди та асоцiацiї 

туристичних агентств 2, с. 127. У серединi ХХ ст. навiть на туристичних 

ринках країн  потенцiйних джерел iнвестицiй  не було жодного сильного 

бренду або компанiї зi сформованою базою постiйних клiєнтiв, а на ринках 

приймаючих держав i саме явище туризму було в дивину. Єдиним акти-

вом, у який було логiчно iнвестувати кошти туристичних компанiй в сере-

динi ХХ ст., були готельнi пiдприємства й транспортнi компанiї. 

Транспортнi компанiї в тi роки були за багатьма позицiями сильнiше й 

могутнiше за туристичні фiрми, концентруючи свої послуги  бiльшою 

мiрою на перевезеннi вантажiв i пасажирiв і практично незалежно вiд рiвня 

розвитку туризму. 

Придбання готелiв однак «зв’язувало руки» їхнiм власникам i вимага-

ло подальшої вузької спецiалiзацiї на наданнi готельних послуг, зважаючи 

на обмежені можливості перепрофiлювання матерiальної бази готельного 

пiдприємства пiд iншi види дiяльностi. Готель можна переобладнати або 

пiд дiлову нерухомiсть (органiзувавши, наприклад, в будiвлi офiсний 

центр), або пiд житлову, але тiльки у випадку, якщо готель має вiдповiдне 

мiсце розташування (наприклад, у центрi великих мегаполiсiв, на перетинi 

магiстралей i таке iнше). Вочевидь, що курортнi або придорожнi готельнi 

пiдприємства взагалi не здатнi до змiни профiлю своєї дiяльностi (зазвичай 

курортнi мiсцевостi малонаселені i не представляють iнтересу як промис-

ловi або транспортнi центри й вузли) 2, с. 3637. 

Через високий ступiнь ризику здiйснення iнвестицiй у готельний 

бiзнес (особливо в курортних зонах) у зв’язку з вiдсутнiстю можливостей 

iстотної диференцiацiї, виробленої з використанням придбаних активiв 

продукцiї, та тiсного взаємозв’язку ефективностi управлiння придбаними 

активами зi станом туризму в регiонi транснацiоналiзацiя в туризмi й гос-

тинностi iстотно вiдставала вiд аналогiчних процесiв, що вiдбуваються в 
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iнших сферах економiки. Перед туристичною компанiєю, яка бажає вийти 

на транснацiональний рiвень господарювання, з одного боку, стояли високi 

витрати, викликанi необхiднiстю здiйснення великих iнвестицiй у прид-

бання готельного пiдприємства за кордоном, його модернiзацiю й «пiдтя-

гування» пiд звичнi стандарти обслуговування, а в подальшому i в його 

просуваннi на нацiональному туристичному ринку з метою забезпечення 

високого рiвня збуту. З iншого боку, така компанiя свiдомо переймала на 

себе ризики, пов’язанi з тим, що придбаний готель буде здатний виробляти 

тiльки готельний продукт або в окремих випадках здавати свої площi пiд-

приємцям чи простим жителям. 

Останнє пояснює початковий iнтерес iноземних iнвесторiв саме до 

мiських готелiв, а потiм вже до курортних або придорожнiх (якi починають 

викликати iнвестицiйний iнтерес у процесi розвитку туризму  

внутрiшнього або в’їзного у приймаючих державах). Навiть поверхневий 

аналiз проникнення iноземних готельних i туристичних транснацiональних 

корпорацiй (ТНК) на ринки приймаючих країн демонструє їхнiй початко-

вий iнтерес до будiвництва або придбання готелiв в центрi великих мiст 

(особливо столиць) 2, с. 97. 

Хоча такий вихiд на ринки приймаючих держав i пов’язаний із бiльш 

високими витратами (столична нерухомiсть завжди оцiнюється вище за 

будь-яку курортну), тим не менше, ризик iноземного iнвестора iстотно ни-

жче. По-перше, обсяг завантаження номерiв у готелях у столицях або iн-

ших великих мiстах менш піддається сезонним кованням (внаслiдок орiєн-

тацiї готелiв на бiзнес-туристiв або на заможних екскурсантiв), а також не 

залежить вiд стану туризму в столичному регiонi. По-друге, в разi провалу 

iнвестицiйного проекту готель завжди можна перевести в розряд бiзнес-

центрiв або апарт-готелiв, що представляють собою бiльшою мiрою елiтне 

житло, нiж готельне пiдприємство. 

Лише тiльки пiсля реалiзацiї успiшних проектiв у столицi i великих 

мiстах приймаючої країни iноземний iнвестор починає розглядати можли-

востi для виходу на готельнi ринки курортiв.  

Враховуючи вузьку спецiалiзацiю готельних пiдприємств i слабкi мо-

жливостi для її змiни, а також неоднорiднiсть туристичного попиту через 

iстотнi вiдмiнностi мiж потенцiйними туристами (наприклад, за обсягом 

їхнiх доходiв, туристичними перевагами i таке iнше), можна припустити, 

що вихiд на транснацiональний рiвень компанiї у сферi гостинностi буде 

економiчно виправданий i забезпечить їй бажанi конкурентнi переваги 

тiльки у випадку одночасного придбання не одного, а декiлькох готельних 

пiдприємств за кордоном, тобто створення корпоративної готельної ме-

режi. 

Готельна мережа як колективний бiзнес, що здiйснюється за єдиними 

стандартами обслуговування та пiд єдиною торговою маркою, iстотно ефе-
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ктивнiше за сукупність розрiзнених готельних бiзнесiв через дiю знову-

таки ефекту масштабу. Зливання готелiв у мережi дозволяє iстотно скоро-

чувати витрати (на рекламу i просування, пiдготовку кадрiв, розробку вла-

сних стандартiв i технологiй роботи). Мережi бiльш привабливi для залу-

чення iнвестицiй, здатнi запропонувати бiльш цiкавi та ефективнi схеми 

спiвпрацi туристичним пiдприємствам i звичайним клiєнтам. 

Необхiднiсть придбання або формування власної готельної мережi до 

певного моменту (появи, поширення та юридичного оформлення держава-

ми, якi беруть участь у туристичних обмiнах, франчайзингових вiдносин) 

вимагає вiд корпорацiй бiльш високих iнвестицiйних витрат, проте ефек-

тивнiсть використання їхнiх активiв залишається залежною вiд стану ре-

гiонального туризму. В результатi iноземнi iнвестицiї в готельному бiзнесi 

починають поширюватися одночасно з розвитком мiжнародного туризму i 

формуванням стiйких туристичних потокiв. 

Першi транснацiональнi угоди в готельному бiзнесi вiдбувалися не в 

парах мiж розвиненою країною та країною, що розвивається (як, напри-

клад, угоди в аграрному бiзнесi), а мiж двома розвиненими державами, 

оскiльки мiжнародний туризм в серединi минулого столiття також розви-

вався спочатку мiж передовими та географiчно близькими країнами, зва-

жаючи на суто технiчнi характеристики популярних у той час транспорт-

них засобiв i засобiв зв’язку, iстотнi мiждержавні вiдмiнностi та загально-

полiтичну нестабiльнiсть (бiполярний свiт) 3. Європейськi держави, якi 

iнiцiювали iнтеграцiйнi процеси, повнiстю вiдповiдали наведеним умовам: 

географiчна близькiсть, вiдсутнiсть розриву в економiчному розвитку, 

лiбералiзацiя торгiвлi, близькiсть культур. Внутрiшньоєвропейський ту-

ризм дав поштовх появi європейських транснацiональних пiдприємств у 

сферi туристичного та готельного виробництва. 

Ще одним стимулом для готельної транснацiоналiзацiї стало поши-

рення та юридичне оформлення франчайзингу. З його появою вхiднi 

бар’єри на готельнi ринки регiонiв свiту великих захiдних мереж практич-

но зводилися до нуля. Нiяких великих iнвестицiй не було потрiбно. Ризики 

провалу проекту повнiстю перекладалися на власника готельного пiдпри-

ємства, який брав зобов’язання франчайзингу. Бiльш того, франчайзинг 

приносив стабiльний дохiд готельній мережi та сприяв подальшому просу-

ванню торгової марки. 

У бiльшостi випадкiв діяла закономiрнiсть  готельнi мережi, авiаком-

панiї та туристичнi пiдприємства з країн  традицiйних туристичних до-

норiв (Велика Британiя, Нiмеччина, Скандинавськi держави, Бельгiя, Нiде-

рланди, Францiя) вкладали кошти у виглядi прямих iнвестицiй в готельнi 

пiдприємства країн  популярних напрямкiв європейського туризму 

(Iталiя, Iспанiя, Францiя, Грецiя) 4, с. 522523. 
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Лiдерами туристичної транснацiоналiзацiї були готельний сектор i се-

ктор мiжнародних авiаперевезень. Першi європейськi авiакомпанiї, згiдно 

зі стратегiєю зв’язаної диверсифiкацiї, стали iнвестувати кошти в туристи-

чний бiзнес (спочатку в сегмент агентських продажiв авiаквиткiв i оформ-

лення авiацiйного перевезення вантажiв, надалi  у продаж туристичного 

продукту), а також у створюванi європейськi готельнi мережi (активне 

будiвництво готелiв при аеропортах, а пiзнiше i в курортних мiсцевостях 

Європи). 

Прогрес у транспортi та телекомунiкацiях iстотно розсунув кордони 

мiжнародного туризму, перетворивши десятки географiчно вiддалених 

країн на популярнi серед європейцiв та американцiв туристичнi дестинацiї. 

Iз середини 1960-х рр. на європейський туристичний ринок починається 

масовий вихiд американських готельних мереж (на територiї США нацiо-

нальнi готельнi мережi стали розвиватися ще з кiнця XIX ст.), основна 

концепцiя яких  стандартизацiя якостi обслуговування, вiдсутнiсть вузь-

кої цiльової аудиторiї, єднiсть цiноутворення та просування на ринку в по-

дальшому  була пiдхоплена й модернiзована європейськими конкурента-

ми. Американськi готельнi об’єднання вiдрiзнялися вiд європейської мо-

делi набагато бiльшими розмiрами готельних пiдприємств, а також спря-

мованiстю на максимiзацiю присутностi готелiв, що входять до мережі, в 

регiонах експансiї 4, с. 545. 

Паралельно з американськими готельними мережами на туристичний 

ринок Європи, який переживав справжнiй бум (у тому числi й за рахунок 

американських туристiв), виходять великi авiаперевiзники, банки, що на-

дають фiнансовi послуги туристам (наприклад, «American Express») i стра-

ховi компанiї. Вiдносно експансiї в Новий Свiт позицiї європейських готе-

льних мереж були куди бiльш скромними, лише деякi з них вiдкрили неве-

лику кiлькiсть своїх пiдприємств на Схiдному узбережжi Нового Свiту 

(Нью-Йорк, Бостон, Фiладельфiя, Новий Орлеан) в районах проживання 

вихiдцiв з Європи 4, с. 550. 

З iншого боку, європейцi починають експансiю в напрямку країн, що 

розвиваються, вiдпочинок у яких ставав доступним різноманітним катего-

рiям громадян до 1980-х рр. Готелi європейських готельних мереж 

з’являються в державах Близького Сходу, Пiвнiчної Африки, трохи 

пiзнiше  в Пiвденно-Схiднiй Азiї, Схiднiй Європi, на територiї колишньо-

го СРСР. Практично скрiзь за ними слiдують американськi транснацiона-

льнi готельнi пiдприємства 11; 12. 

Безпосередньо туроператорський та агентський сектори туристичного 

ринку почали пiддаватися активнiй транснацiоналiзацiї в серединi 1980-х 

рр. 

Саме в цей час завдяки iнтернацiоналiзацiї сфери послуг,  яка ще 

бiльше посилилася, розвитку транспортної та телекомунiкацiйної iндустрiй 



Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації 

195 

 

мiжнародний туризм перетворюється на глобальне масове явище, набуває 

рис дуже дохiдної та рентабельною сфери свiтової торгiвлi, за низкою по-

казникiв обганяє минулих фаворитiв, наприклад, автомобiлебудування, то-

ргiвлю вуглеводнями, легку промисловiсть. Туристичнi оператори стають 

привабливим об’єктом iнвестицiй, зливаються в холдинги iз фiнансовими 

iнститутами, отримуючи тим самим доступ до фiнансових ресурсiв розви-

нених економiк. На регiональних туристичних ринках все сильнiшими 

стають бренди великих виробникiв, поширюється франчайзинг у вiдноси-

нах мiж агентами й туроператорами, формується лояльна клiєнтська ауди-

торiя, яка за великим рахунком i стає головною нагородою транснацiо-

налiзацiї. 

Починаючи з 1990-х рр., пiд загальним стратегiчним менеджментом 

об’єднуються готельнi мережi, авiакомпанiї, туроператори та агентськi ме-

режi, формується нова мережева структура туристичних ТНК, здатна ефек-

тивно керувати безлiччю вiдомих брендiв на туристичному ринку та коло-

сальною матерiально-технiчною базою. Реальнiстю стала i стратегiя 

незв’язаної диверсифiкацiї туристичних ТНК, якi починають активно 

впроваджуватися, наприклад, у кораблебудування й сiльське господарство, 

авiацiйну промисловiсть та вантажнi перевезення, сферу високих техно-

логiй та роздрiбної торгiвлi, засоби масової iнформацiї та кiноiндустрiю. 

Безумовно, на тлi внутрiшньої реструктуризацiї великого туристично-

го бiзнесу за рахунок злиттiв i поглинань корпорацiї змушенi нарощувати i 

власну присутнiсть практично по всьому свiту, охоплюючи мережевими 

структурами новi й новi туристичнi напрямки 5, с. 6566.  

Традицiйно найсильнiшi позицiї у злиттях i поглинаннях належать ту-

ристичним транснацiональним корпорацiям США i країн Європейського 

Союзу 5, с. 71. Японiї, проте, в списку лiдерiв немає внаслiдок пiзнього 

пiдключення країни до свiтового туристичного виробництва. 

Через географiчну вiддаленiсть i своєрiднiсть менталiтету японцi по-

чали активно подорожувати порiвняно недавно, а як туристична дестина-

цiя Японiя популярнiстю не користується через її дорожнечу й недостат-

нiсть розвитку туристичної iнфраструктури. Активiзацiя виїзного туризму 

в Японiї залучила на її внутрiшнiй ринок велику кiлькiсть американських 

та європейських туристичних корпорацiй, що i гальмує процес формування 

i розвитку японських туристичних ТНК. 

Активiзацiя процесiв злиттiв та поглинань на свiтовому туристичному 

ринку пiдтверджує, що туризм, транснацiоналiзацiя якого почалася з 

пiвстолiтнiм запiзненням, на сьогодні наздогнав лiдируючi промисловi та 

технологiчнi галузi за всiма показниками i став не менш привабливим для 

вкладення великого капiталу та здiйснення транснацiональних iнвестицiй-

них проектiв 6, с. 178179; 7, с. 203. 
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2.6.2. Характернi особливостi транснацiоналiзацiї туристичного 

бiзнесу 
Розглянувши основнi етапи транснацiоналiзацiї туристичного бiзнесу, 

ми можемо видiлити наступнi його характернi особливостi: 

 транснацiоналiзацiя туристичного бiзнесу почалася в серединi 

ХХ ст., бiльш нiж на п’ятдесят рокiв вiдстаючи вiд окремих галузей про-

мислового та сiльськогосподарського виробництва; 

 серед причин вiдставання процесу туристичної транснацiо-

налiзацiї можна назвати, перш за все, пiзнiше, нiж становлення свiтового 

ринку товарiв, перетворення мiжнародного туризму в глобальне i масове 

явище, а також низьку iнвестицiйну привабливiсть об’єктiв iноземної ма-

терiально-технiчної бази туристичної дiяльностi через високу вартiсть iн-

вестицiйних проектiв та вузьку їхню спецiалiзацiю на наданнi туристичних 

послуг; 

 транснацiоналiзацiя мiжнародного туризму почалася з появи го-

тельних мереж i транспортних компанiй через наявнiсть у пiдприємств да-

них галузей дорогої та здатної до подальшого перепродажу матерiально-

технiчної бази; 

 здiйснення прямих зарубiжних iнвестицiй у готельнiй i транспор-

тнiй сферах довгий час обмежувалося, по-перше, слабкими можливостями 

для перепрофiлювання придбаних об’єктiв матерiальної бази у разi прова-

лу iнвестицiйного проекту, по-друге, необхiднiстю одночасного розвитку 

готельного транспортного бiзнесу за кiлькома напрямками з метою досяг-

нення ефективностi транснацiональної туристичної дiяльностi; 

 стимулом транснацiоналiзацiї готельного та транспортного сек-

торiв туристичної дiяльностi став сам мiжнародний туризм, який перетво-

рився в масове явище, а також поширення франчайзингу, який iстотно ско-

рочує вхiднi бар’єри на зарубiжнi туристичнi ринки i пов’язанi з транс-

нацiональною дiяльнiстю ризики; 

 транснацiоналiзацiя туристичного бiзнесу охоплювала насампе-

ред економiчно розвиненi держави. Включення країн, що розвиваються, а 

також США в транснацiональнi процеси в туристичнiй дiяльностi вiдбуло-

ся у 1960-тi рр., з розвитком транспорту та зв’язку, а також завдяки їм  

мiжконтинентального туризму; 

 сектор туроператорiв та туристичних агентiв увiйшов у фазу тра-

нснацiоналiзацiї пiзнiше за готельний та транспортний сектори туризму з 

огляду на те, що основнi активи i туроператорiв, i турагентiв нематерiаль-

нi, а iнтерес до нематерiальних активiв (наприклад, бренд i технологiї) iн-

вестори починають проявляти в основному наприкiнцi ХХ ст.; 

 сучасний етап транснацiоналiзацiї туристичного бiзнесу визнача-

ється зростаючою роллю в ньому туроператорiв, якi володiють як власним 

запасом фiнансової мiцi, так i доступом до фiнансових ресурсiв най-
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бiльших банкiв, а також укрупненням туристичних та готельних ТНК в ре-

зультатi процесiв злиттiв i поглинань. Провiдна роль на свiтовому турис-

тичному ринку належить американським та європейським туристичним 

ТНК. 

Слiд зазначити, що в процесi транснацiоналiзацiї туристичного бiзне-

су вiдбулися суттєвi змiни в самому його характерi та складових його еле-

ментах. Спочатку (до середини минулого столiття) мiжнародний бiзнес но-

сив характер класичної свiтової торгiвлi, за якої функцiонуючi нацiональнi 

туристичнi оператори, вступаючи в торговельнi взаємини з iноземними ту-

ристичними постачальниками (готелями, перевiзниками, пiдприємствами 

громадського харчування), формували туристичнi продукти, у складi яких 

вгадувалася нацiональна приналежнiсть тiєї чи iншої туристичної послуги. 

Невисокi обсяги мiжнародних туристичних обмiнiв, а також недоско-

налiсть транспорту i засобiв комунiкацiй стримували зростання туризму в 

усьому свiтi, виключали виникнення ефекту масштабу в туристичному 

бiзнесi. 

Стрiмкий розвиток технологiй, поширення авiатранспорту, здешев-

лення мiжнародного телефонного i поява електронних засобiв зв’язку на 

тлi соцiально-економiчних змiн, якi вiдбувалися в другiй половинi ХХ ст. 

(пiдвищення рiвня матерiального добробуту, збiльшення кількості вiльного 

часу, скорочення пенсiйного вiку, розширення соцiальних програм розви-

нених держав, зменшення кiлькостi багатодiтних сiмей, зростання частки 

працюючих жiнок i таке iнше), неминуче привели до зростання туристич-

них потокiв в розвинених країнах 9, с. 4750. Зростання рентабельностi 

туристичного бiзнесу, яке пiдiгрiвалось ефектом масштабу й невисокими 

вхiдними бар’єрами, призвело до загострення конкурентної боротьби на 

туристичних ринках, переходу до цiнової конкуренцiї, оскiльки все час-

тiше клiєнтами туристичних операторiв ставали представники середнього 

класу суспiльства, якi вельми обдумано пiдходять до питання витрачання 

власних коштiв. 

Погоня за мiнiмiзацiєю собiвартостi турiв вимагала вiд туроператорiв 

скорочення трансакцiйних витрат, що на тлi необхiдностi пiдвищення га-

рантiй надання туристичних послуг певної якостi на зарубiжних курортах 

та забезпечення вiльного вiд конкурентiв «поля дiяльностi» привела до по-

яви й поширення прямих iнвестицiй у туристичнi iндустрiї зарубiжних 

держав. Пiдвищення iнвестицiйної активностi в сферi мiжнародного бiзне-

су ґрунтувалося також i на концентрацiї капiталу, що все збiльшується в 

країнах Заходу, зростаннi рентабельностi туристичного бiзнесу, що в цiло-

му випереджає аналогiчнi показники промислового i аграрного секторiв, а 

також очевидностi широких перспектив дiяльностi  великої кiлькостi еко-

номiчно слабких держав з унiкальними туристичними ресурсами. 
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Зростання iноземних iнвестицiй ознаменувало другу фазу iсторичного 

розвитку глобалiзацiї туристичного ринку, так звану iнтернацiоналiзацiю, 

яка означала поширення стiйких туристичних зв’язкiв (найчастiше однос-

тороннiх  «країна-донор-країна-реципiєнт»), а також тiсну взаємодiю 

процесiв туристичного виробництва двох (або бiльше) країн, в результатi 

якого нацiональна приналежнiсть туристичної послуги у складi турпродук-

ту виявляється або розмитою, або втрачається зовсiм 9, с. 71; 10. 

До мiжнародноїекономiчної iнтеграцiї зближення тавзаємопристосу-

ваннянацiональнихекономiк, включенняїх до єдиноговiдтворювальногоп-

роцесув iнтернацiональнихмасштабах привели до мiжнародного подiлу 

працi, iнтернацiоналiзацiїкапiталу, НТПглобальногохарактеру, збiльшен-

нямобiльностi робочоїсили, пiдвищення ступенявiдкритостiнацiональ-

нихекономiк. 

Мiжнародний бiзнес у межах iнтегрованих економiчних систем 

вiдрiзняє повне єднання процесiв туристичного виробництва iнтегрованих 

країн, що забезпечується вiдповiдними зовнiшньополiтичними та зов-

нiшньоекономiчними прiоритетами влади (зняття обмежень на перемiщен-

ня капiталу i робочої сили, формування аналогiчних перешкод проти 

«третiх країн»). При цьому колишнє виробництво туристичних послуг, що 

вiдповiдає уявленням класикiв теорiй свiтової торгiвлi, в країнi-реципiєнтi 

навiть з урахуванням її природних чи набутих переваг стає неможливим 

без участi капiталiв, робочої сили, технологiй, товарiв туристичного спо-

живання з країни-донора. 

Країна-донор вiльно бере участь часто в умовах монополiстичної або 

олiгополiстичної конкуренцiї в туристичному бiзнесi країни-реципiєнта, 

забезпечуючи не тiльки зростання завантаженостi її туристичних потужно-

стей, але й якостi її нацiонального туристичного продукту. Паралельнi зу-

силля iнвесторiв з країни  туристичного донора щодо просування турпро-

дукту країни-реципiєнта на власному ринку поглиблюють мiжнародний 

подiл працi, все сильнiше позицiонуючи одну країну як мiсце для роботи, 

iншу  як популярну туристичну дестинацию, що iстотно позначається на 

пiдвищеннi iнвестицiйної привабливостi туристичної iндустрiї країни-

реципiєнта. 

Транснацiоналiзацiя, таким чином, стала вершиною еволюцiї мiжна-

родного туристичного ринку, основними передумовами якої стали такi на-

слiдки мiжнародної економiчної iнтеграцiї, як: 

 зростання ефекту масштабу в туристичному бiзнесi, становлення 

масового характеру мiжнародних поїздок; 

 розповсюдження iнформацiйних технологiй та засобiв зв’язку, 

формування єдиного iнформацiйного поля, доступного для необмеженої 

кiлькостi користувачiв; 
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 поява та поширення сучасних засобiв транспорту, що дозволяє 

скоротити природнi географiчнi перепони для розвитку мiжнародного ту-

ристичного обмiну; 

 рiзке скорочення, завдяки передовим технологiям транспортних i 

телекомунiкацiйних витрат, значне зниження витрат на обробку, зберiган-

ня й використання iнформацiї; 

 доступнiсть i поширенiсть знань i технологiй створення, просу-

вання, продажу туристичного продукту через популяризацiю освiти в сферi 

туризму та готельного господарства; 

 поширення мiжнародних форм виробничо-господарської дiяль-

ностi (межi органiзацiйних форм дiяльностi виходять за нацiональнi кор-

дони, набувають мiжнародного характеру, сприяючи формуванню єдиного 

ринкового простору); 

 загальна лiбералiзацiя свiтової торгiвлi; 

 зростання концентрацiї капiталу в трьох свiтових центрах; 

 унiфiкацiя вимог i правил оподаткування, бухгалтерського 

облiку, статистичного облiку i таке iнше; 

 посилення тенденцiй до формування єдиної системи стандарти-

зацiї послуг; 

 зростання мобiльностi населення планети в силу ослаблення ролi 

звичок, традицiй, соцiальних зв’язкiв i звичаїв, подолання нацiональної 

обмеженостi людей; 

 унiфiкацiя споживчих переваг, повсюдна популяризацiя єдиних 

принципових засад здорового способу життя; 

 посилення ролi наднацiональних органiзацiй, у тому числi й тих, 

що займаються регулюванням свiтового туризму i мiжнародних туристич-

них потокiв. 

Таким чином, транснацiональний туристичний бiзнес можна визначи-

ти як соцiально-економiчне явище, яке залежить вже не вiд внутрiшньоде-

ржавних, а вiд зовнiшнiх факторiв, змiст i кiлькiсть яких визначаються 

свiтовим спiвтовариством, члени якого пов’язанi один з одним у всiх сфе-

рах суспiльного життя, включаючи економiку, полiтику, iдеологiю, куль-

туру, соцiальну сферу, екологiю, безпеку. 

В умовах транснацiоналiзацiї чинники зовнiшнього середовища тури-

стичного ринку умовно класифiкуються на глобальнi та мiсцевi, причому 

роль перших як детермiнанти розвитку в’їзного туризму у рецептивному 

регiонi бiльш значуща та iстотна.  

Основними компонентами транснацiоналiзацiї мiжнародного туризму 

можна назвати розширення мiжнародних економiчних зв’язкiв у туристич-

ному бiзнесi, зростання iнтернацiоналiзацiї чинникiв туристичного вироб-

ництва (за допомогою збiльшення прямих i портфельних зарубiжних iнвес-

тицiй, обмiну знаннями й технологiями, зняття мiграцiйних обмежень, по-
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пуляризацiї заочної освiти i таке iнше), виникнення i поширення транс-

нацiональних корпорацiй в туристичному бiзнесi, характерними рисами 

яких є взаємозамiннiсть i взаємозалежнiсть органiзацiйної структури, орiє-

нтацiя на iнформацiйнi ресурси, на ринки з високим рiвнем споживання. 

Поява транснацiональних компанiй на свiтовому туристичному ринку 

було своєрiдною вiдповiддю на конкурентну боротьбу, що пiдсилюється, 

пiдстьобується поширенням високих iнформацiйних технологiй, вдоскона-

ленням транспортної iнфраструктури та залученням до туристичного обо-

роту все бiльшої кiлькостi країн i курортiв. Туристична компанiя глобаль-

ного масштабу здатна в напрямку збiльшення власної конкурентоспромо-

жностi на ринку використовувати переваги, якими володiє не одна, а низка 

держав, залучених в поле її дiяльностi. У межах єдиного процесу туристи-

чного виробництва, що здiйснюється таким пiдприємством, успiшно вико-

ристовуються туристичнi ресурси, капiтал, трудовi ресурси, технологiї де-

сяткiв країн i регiонiв. Вiд ефективностi їхнього використання залежать 

влада корпорацiї на свiтовому туристичному ринку, межi її впливу та част-

ка ринку. 

Таким чином, процес транснацiоналiзацiї туристичного бiзнесу 

об’єднує в собi: 

 новi явища, якiснi змiни процесу туристичного виробництва, а 

саме зростання кількості й активностi туристичних ТНК, мiцно пов’язаних 

iз транснацiональними фiнансовими та банкiвськими секторами; 

 новий етап процесу iнтернацiоналiзацiї туристичної дiяльностi, 

що вiдрiзняється вiд попереднiх (змiна самого характеру залучення країн i 

пiдприємств до мiжнародного подiлу працi, коли свiтовий туристичний 

ринок практично диктує стандарти якостi та економiчнi показники продук-

ту, що випускається як материнською компанiєю, так i її фiлiями й 

дочiрнiми пiдприємствами); 

 форму iнтернацiоналiзацiї туристичного виробництва, результа-

том якої є розвиток мiжнародного виробництва в рамках туристичної ТНК, 

що включає в себе виробництво на пiдприємствах материнської компанiї, її 

фiлiй та дочiрнiх компанiй тих видiв послуг, якi беруть участь у мiжнарод-

ному внутрiшньофiрмовому кооперуваннi; 

 новий, бiльш високий рiвень iнтернацiоналiзацiї виробництва i 

капiталу, коли вiдбувається його перехiд у нову якiсть; 

 розширення масштабiв дiяльностi туристичних ТНК, пов’язане з 

їхнiм перетворенням на реальних суб’єктiв свiтової економiки. 

Система транснацiонального туристичного бiзнесу має єдину вироб-

ничу, технологiчну та органiзацiйну основу, вiдносно незалежну вiд пара-

метрiв ефективностi нацiональних економiк як країн  традицiйних турис-

тичних донорiв, так i країн-реципiєнтiв, на територiї яких розташовуються 

окремi структурнi пiдроздiли. Транснацiональний туристичний бiзнес стає 
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вiдносно незалежним вiд процесiв вiдтворення в нацiональних межах будь-

якої держави. Бiльш того, неоднорiднiсть соцiально-економiчного середо-

вища служить генератором зростання, розвитку транснацiональних форму-

вань. Координацiя дiяльностi структурних одиниць транснацiонального 

виробництва багаторазово збiльшує їхнiй потенцiал у конкурентнiй бо-

ротьбi 7, с. 211. 

 

2.6.3. Рушiйнi сили процесу транснацiоналiзацiї туристичного бiзнесу 
Аналiз трансформацiї туристичного бiзнесу дозволяє видiлити основнi 

рушiйнi сили процесу його транснацiоналiзацiї. Перехiд на транснацiона-

льний рiвень господарювання є своєрiдним рiшенням, обумовленим недос-

коналiстю ринкових вiдносин. Туристичний ринок, як i будь-який iнший, 

не може бути досконалим з низки причин, змiст яких, незважаючи на тран-

сформацiю форми, практично незмiнний протягом останнiх п’ятидесяти 

рокiв. 

Насамперед, розвиток мiжнародної туристичної дiяльностi суттєво 

обмежується вiдмiнностями мiж регiональними ринками й державами, за-

лученими в туристичне виробництво. Туризм, якщо мати на увазi пере-

мiщення людей, змiну ними звичних умов проживання, потребує докла-

дання суттєвих зусиль із боку органiзаторiв туристичних обмiнiв з 

унiфiкацiї умов (комфорт, сервiс, мовне середовище, стандарти якостi), в 

яких знаходяться пiд час поїздки мандрiвники. Традицiйнi види виробни-

чої дiяльностi (наприклад, промисловi або сiльськогосподарськi) також не 

позбавленi даної проблеми, проте в сферi туристичних обмiнiв вiдмiнностi 

мiж державами вiдчуваються бiльшою мiрою. Так, iноземнi iнвестицiї в 

промислове пiдприємство локальнi за своєю суттю й обмеженi територiєю 

та працiвниками цього промислового пiдприємства. З iншого боку, 

будiвництво готелю або вiдкриття туристичного оператора за кордоном 

вимагає реалiзацiї комплексного пiдходу, який передбачає iстотних вкла-

день ресурсiв у вивчення ринку, умов життя, культурних та релiгiйних 

вiдмiнностей населення приймаючої країни, яке й буде надалi задiяно в об-

слуговуваннi iноземних туристiв. 

Логiчно вiдзначити, що унiфiкацiя споживчих переваг, так само як i 

поширення єдиних культурних цiнностей, якi відбулися тiльки в результатi 

глобалiзацiї, здатнi спростити органiзацiю мiжнародного туристичного 

бiзнесу. Однак, по-перше, в часи перших транснацiональних угод у турис-

тичному бiзнесi глобальнi тенденцiї тiльки починалися i не вiдрiзнялися 

високими результатами своїх наслiдкiв, по-друге, глобалiзацiя, з одного 

боку, частково скасовуючи таку умову транснацiоналiзацiї туризму, як 

вiдмiнностi мiж ринками та державами, пропонувала стимулюючi транс-

нацiональнi угоди умови, що належать, наприклад, до сфер лiбералiзацiї 

торгiвлi та спрощення валютного контролю. Бiльше того, i сама глоба-
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лiзацiя багато в чому залежала вiд стрiмкостi транснацiоналiзацiї рiзних 

видiв виробничої дiяльностi 4, с. 10. 

Окремо можна розглянути й чисто економiчнi вiдмiнностi мiж тери-

торiями та державами, якi залучаються до туристичного виробництва, як 

чинник його транснацiоналiзацiї. Iстотнi вiдмiнностi у вартостi основних 

факторiв виробництва (туристичнi ресурси, цiннiсть яких визначається їх 

унiкальнiстю, популярнiстю та iнфраструктурною оснащенiстю; капiтал, 

цiна якого залежить насамперед вiд капiталонасиченостi країни i ступеня 

розвитку фiнансових ринкiв; праця, вартiсть якої визначена праценаси-

ченiстю держави i рiвнем розвитку державних соцiальних програм) на тлi 

об’єктивної необхiдностi їхнього спiльного включення до єдиного вироб-

ничого процесу  очевидний чинник транснацiоналiзацiї туристичного 

бiзнесу. 

Ще одним чинником транснацiоналiзацiї туристичної дiяльностi мож-

на назвати усунення iснуючих бар’єрiв i перешкод на шляху мiжнародної 

торгiвлi туристичними послугами. Експортно-iмпортнi операцiї в туризмi 

обов’язково пов’язанi з перемiщенням людей («вивезення» туристичного 

враження можливе тiльки самими туристами), а отже, вимагає створення 

високорозвиненої туристичної iнфраструктури в приймаючiй країнi. Нi у 

нацiональних урядiв, нi у виробникiв приймаючої країни таких коштiв не-

має, вони не в змозi самостiйно переступити високий вхiдний бар’єр у 

сферу ефективного та експортоорiєнтованого туристичного виробництва. 

В результатi виникає бар’єр на шляху розвитку мiжнародної туристичної 

дiяльностi. Доступ до свiтових фiнансових ринкiв здатнi органiзувати тiль-

ки корпорацiї з розвинених захiдних країн, що мають можливостi викорис-

тання коштiв iнвесторiв, банкiв, фондiв i таке iнше, що i формує найважли-

вiшу умову для транснацiоналiзацiї. 

Неможливiсть органiзацiї процесу туристичного виробництва в межах 

однiєї держави i за рахунок коштiв одного нацiонального виробника вима-

гає пiдключення до виробничого процесу iноземних корпорацiй, здатних 

дати вiдсутнi для нормалiзацiї виробничого процесу чинники (капiтал, 

квалiфiковану робочу силу, технологiї), а також в подальшому забезпечити 

збут туристичного продукту у себе на батькiвщинi. Враховуючи нерiвно-

цiннiсть внескiв у загальну справу  з боку приймаючої держави тiльки 

туристичнi ресурси (часто навiть i не унiкальнi) i дешева робоча сила, з бо-

ку батькiвщини майбутньої ТНК  все iнше  логiчно припустити спрямо-

ванiсть вертикальних зв’язкiв, а також бажання iноземного iнвестора їх 

закрiпити юридично. 

Не менш важливим чинником транснацiоналiзацiї туристичного 

бiзнесу можна також назвати усунення високих вхiдних бар’єрiв на турис-

тичному ринку країн-донорiв (країн базування майбутнiх ТНК) 2, с. 190. 

Вихiд на цi ринки, якi мають iстотно бiльш високий рiвень споживчого по-
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питу та ємнiстю,  заповiтна мрiя будь-кого, хто намагається розвивати 

в’їзний мiжнародний туризм держави, що розвивається. Тим не менш, цей 

ринок наглухо закритий для iноземних виробникiв за допомогою iнстру-

ментiв державного регулювання (наприклад, умови лiцензування та сер-

тифiкацiї туристичних послуг, вимоги високих фiнансових гарантiй пiдп-

риємств туристичної сфери), а також суто економiчних i маркетингових 

бар’єрiв (наявнiсть сильних туристичних брендiв i агентських мереж, ви-

сока вартiсть дiлової нерухомостi, реклами, рiвень конкуренцiї в туристич-

ному секторi i таке iнше). 

Отже, не тiльки виробник туристичного продукту з країни-реципiєнта 

(наприклад, готель чи iнкамiнговий туроператор), а й сама влада, здатна 

акумулювати на цiлi просування нацiонального туристичного продукту 

хоч весь державний бюджет, не зможуть ефективно органiзувати збут на 

туристичних ринках країн-донорiв. Це недосконалiсть свiтового туристич-

ного ринку також формує умови для його транснацiоналiзацiї. 

Мiжнародний туризм пов’язаний із мiжнародним рухом валютних 

коштiв, отже, iснуючi бар’єри на шляху вiльного перемiщення валютних 

коштiв мiж державами можна також розглядати як бар’єри на шляху мiж-

народних туристичних обмiнiв. Транснацiональне туристичне пiдприємст-

во здатне обiйти iснуючi обмеження, перетворивши мiжнароднi валютнi 

обмiни у внутрiшнi корпоративнi, а отже, iстотно пiдвищити ефективнiсть 

мiжнародного туристичного виробництва. 

Вiдмiнностi в податковому законодавствi країн також створюють 

сприятливе середовище для транснацiоналiзацiї туристичного бiзнесу. 

ТНК здатнi здiйснювати ефективне податкове планування, вдаватися до 

допомоги трансфертного цiноутворення й показувати прибуток на офшор-

них територiях, якi мають бiльш пiльговi податковi режими 2, с. 190; 8,    

с. 235. 

До чинникiвтранснацiоналiзацiїтуристичногобiзнесу можнавiднести-

нестабiльнiстьмiжнародноготуристичного ринку, обумовленунеста-

бiльнiстю економiчного, полiтичного, демографiчного, екологiчного, куль-

турного, соцiального, технологiчногосередовищйогофункцiонування. 

Динамiчний розвиток туристичного ринку вимагає ефективної ор-

ганiзацiї перемiщення фiнансових ресурсiв мiж окремими видами дiяльно-

стi (наприклад, з однiєї готельної мережi до iншої, з круїзного бiзнесу до 

авiаперевезень i таке iнше), тобто йти за вимогами туристичного ринку i 

при цьому забезпечувати стiйке зростання туристичного виробництва. Реа-

лiзацiя даного завдання в межах однієї держави має сенс тiльки у великих 

(насамперед, територiально) країнах, якi володiють диференцiйованою ту-

ристичною пропозицiєю. Так, в умовах США компанiя зможе перевести 

фiнансовi ресурси, наприклад, із потерпiлих внаслiдок урагану готельних 

пiдприємств або транспортних компанiй Нового Орлеану в аналогiчнi 
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компанiї Гаваїв або Флориди. Для бiльшостi ж малих держав, що пропо-

нують спецiалiзованi (найчастiше на пляжному вiдпочинку) туристичнi 

послуги, можливiсть реструктуризацiї iнвестицiй у туристичнiй iндустрiї 

навряд чи має певний сенс. Навiть у таких великих державах, як Iндонезiя 

чи Iндiя, цунамi може не тiльки знести окремi курортнi мiсцевостi, але й 

зупинити весь нацiональний туризм на багато рокiв. Iснує тiльки один оче-

видний вихiд  транснацiоналiзацiя. ТНК, що володiє активами в багатьох 

державах, а отже, пропонує диференцiйовану туристичну пропозицiю, зда-

тна досягти стiйкостi тастабiльностi, ефективно адаптуватися до мiнливих 

умов свiтового туризму. 

Нарештi, можна окремо видiлити такий чинник транснацiоналiзацiї 

туристичного бiзнесу, як бажання досягнення максимального ефекту мас-

штабу. Ефект масштабу в туризмi суттєвий через можливостi отримання 

досить великих знижок та комiсiйної винагороди насамперед вiд постача-

льникiв в результатi реалiзацiї ризикових схем спiвпрацi з компанiями, що 

володiють гарантовано високим обсягом продажiв. 

Ефект масштабу в туризмi пояснюється також i низьким ступенем за-

лежностi зростання туристичного бiзнесу вiд зростання споживання невiд-

новлюваних ресурсiв, з огляду на те, що основним ресурсом, який спожи-

вається в туристичному виробництвi, є квалiфiкована праця (поновлюва-

ний ресурс), а туристичнi ресурси споживаються туристами досить незна-

чно, бiльш того, вони не є обмеженими  туристичний ресурс можна «зро-

бити» за наявностi певного капiталу та оригiнальностi мислення. 

Зростання ефекту масштабу вимагає здiйснення стратегiї злиття i пог-

линань, у тому числi й транснацiональних, ставлячи в пряму залежнiсть 

обсяги та ступiнь транснацiоналiзацiї компанiї, її конкурентоспроможнiсть. 

Таким чином, в серединi ХХ ст. транснацiоналiзацiя туристичного 

бiзнесу була викликана, насамперед, недосконалiстю несформованого 

мiжнародного туристичного ринку. Великi пiдприємства, необхiднiсть 

створення яких була викликана зростанням попиту на мiжнароднi турис-

тичнi поїздки та пiдсиленням конкуренцiї на нацiональних ринках, вихо-

дили на транснацiональний рiвень господарювання з метою нiвелювання 

таких слабких мiсць ринку, як наявнiсть перешкод для вiльної мiжнародної 

торгiвлi туристичними послугами у виглядi iстотних вiдмiнностей в еко-

номiчних, соцiальних, полiтичних, культурних i релiгiйних умовах життє-

дiяльностi людей, в режимах оподаткування та валютного контролю, у ва-

ртостi основних залучених до туристичного виробництва чинникiв; а та-

кож із метою максимiзацiї ефекту масштабу туристичного виробництва як 

способу досягнення додаткових конкурентних переваг. 
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2.7. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  

ЯК ПРОЯВ КРИЗОВОГО СТАНУ  

СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА___________________■ 

 

 

 

 

 

 
Процес глобалізації призвів до взаємозв’язку всіх держав. Ступінь 

залучення різних країн і народів до світогосподарських зв'язків набув 

надзвичайних масштабів, що сприяло переростанню локальних, специфі-

чних проблем розвитку країн і регіонів до розряду глобальних. Супереч-

ливі процеси глобалізації загострили існуючі та породили нові проблеми. 

Людство зіткнулося з глобальними викликами, що представляють собою 

світові проблеми загального характеру й наслідки нових факторів у світо-

вому розвитку, що порушують стабільність нормального функціонування 

механізмів відтворення суспільного життя, міжцивілізаційних відносин, 

міжнародних політичних і економічних відносин у межах існуючого сві-

тового порядку [1, c. 180]. 

 

2.7.1. Взаємовплив і взаємозв’язок глобальних проблем світової         

економіки 

Глобальні проблеми стосуються всього людства, інтересів і долі всіх 

країн, народів і соціальних верств, вони призводять до значних економіч-

них і соціальних втрат, а в разі загострення можуть загрожувати безпосе-

редньо існуванню людської цивілізації, для свого вирішення вимагають 

співпраці загальнопланетарного масштабу, спільних дій усіх країн і наро-

дів. За даної ситуації міжнародні економічні відносини набувають важли-

вого значення. Метою їх стає не лише вирішення проблем окремих країн, а 

й  глобальних проблем, які впливають на розвиток усього світового госпо-

дарства[2, c. 39].  

На нашу думку, причини виникнення глобальних проблем слід шука-

ти в історичному процесі розвитку людства. Історія людства є поєднанням 

розвитку двох типів відносин, що визначають всю життєдіяльність людей. 

Перший із них – відносини людини і навколишнього середовища (система 

«людина–природа»), другий – відносини між людьми в суспільстві, тобто 

соціальні стосунки. «Історію можна розглядати з двох сторін – писали в 

роботі «Німецька ідеологія» К. Маркс і Ф. Енгельс – її можна розділити на 

історію природи і історію людей. Однак обидві ці сторони нерозривно 
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пов’язані; доки існують люди, історія природи і історія людей взаємно 

обумовлюють одна одну» [3, с. 155]. 

Глобальні проблеми виникали послідовно. Слід зазначити, що з цими 

проблемами, але не в глобальному, а в локальному (чи регіональному) ма-

сштабі людство зіткнулося дуже давно і вже тоді змушене було шукати 

шляхи їх вирішення. Доки незрілими лишалися суспільні відносини, а та-

кож засоби праці, відносна гармонія між людиною і природою зберігалась. 

Але з розвитком продуктивних сил людина дедалі більше оволодівала мис-

тецтвом боротьби зі стихійними силами, підкоряючи собі природу, доби-

валась таких змін у природі, які відповідали б її зростаючим потребам. Ті-

сний взаємозв’язок у відносинах між людиною і природою, суспільством 

і природою, а також всередині суспільства став загальною закономірніс-

тю [4, с. 5].  

Перехід людства від кочового скотарства до осілого землеробства, 

тобто від споживання до виробництва продуктів, ознаменувався етапом 

перетворення природи в предмет і знаряддя життєдіяльності людини. Але 

прогрес розвитку продуктивних сил супроводжувався і негативними ре-

зультатами, шкідливими і навіть згубними для людини [4, c. 6].  

Можна навести такі історичні приклади: в Греції, Західній Азії та ін-

ших місцях люди, викорчовуючи ліси для одержання в такий спосіб орної 

землі, тим самим поклали початок нинішньому запустінню цих країн. Те ж 

саме відбувалося в Північній Італії, де на південному схилі Альпійських 

гір люди вирубували хвойні ліси і не передбачали, що знищують умови 

для розвитку місцевого скотарства. Це факти із стародавньої історії. А пе-

ріод науково-технічного прогресу нового часу, коли людство залучило до 

своєї діяльності практично всі ресурси нашої планети, уже дали чимало 

трагічних прикладів такого типу [5, с. 321].  

Глобальні проблеми, які зародилися в початковий період соціального 

розвитку людства, набули небезпечного характеру для майбутнього його  

існування на цілком певному історичному етапі розвитку. Їх інтенсивний 

розвиток припав на 60–80-ті рр. ХХ століття. Тут слід зазначити, що одним 

з факторів посилення протиріч глобального масштабу було протиборство 

двох суспільних систем. Також переростання цих проблем у глобальні бу-

ло пов'язано з процесом інтернаціоналізації виробництва, обміну, усього 

суспільного життя на основі сучасних продуктивних сил, науково-

технічної революції. Глобальні проблеми породжені не тільки технічними 

засобами впливу суспільства на природу і величезними масштабами його 

господарської діяльності, а й стихійністю та нерівномірністю суспільного 

розвитку, нерівноправними економічними відносинами між розвиненими  

країнами й країнами, що розвиваються. Проблеми, які раніше проявлялися 

в місцевому чи регіональному масштабі, набули нині справді глобального 

характеру. Глобальні проблеми сучасності не визнають державних кордо-
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нів, проявляються в державах усіх суспільних систем. Вирішення глобаль-

них проблем можливе лише в загальносвітовому масштабі [6, с. 186]. 

Термін «глобальні проблеми» був введений у наукову літературу і 

отримав широке розповсюдження завдяки діяльності Римського клубу. 

Римський клуб (РК) – міжнародна неурядова громадська організація, ство-

рена з метою поглиблення розуміння особливостей розвитку людства в 

епоху науково-технічної революції. РК заснований в 1968 р. за ініціативи 

італійського громадського діяча економіста Ауреліо Печчеї [7]. Римський 

клуб, провівши аналіз значного обсягу даних, на основі комп’ютерного 

моделювання першим поставив на порядок денний глобальні проблеми. 

Основні напрямки діяльності РК: обговорення і стимулювання досліджень 

глобальних проблем, сприяння формуванню світової суспільної думки що-

до цих проблем, діалог із керівниками держав. Основні форми роботи – 

заохочення спеціальних дослідницьких проектів, збори, на яких обгово-

рюються проекти відповідних наукових досліджень, приймаються рішення 

про публікації їхніх результатів тощо [8]. З позиції вчених Римського клу-

бу, глобальні проблеми – це проблеми, що стосуютьсяінтересів так чи інак 

усіх країн і народів, вирішення яких можливе лише об’єднаними зусилля-

ми всього світового суспільства [9].  

На нашу думку, можна запропонувати наступне визначення глобаль-

них проблем – це комплекс пов’язаних проблем світового масштабу, які 

виникли через стрімкий розвиток світового господарства, посилення про-

цесу глобалізації та нерівномірність економічного розвитку. Тобто в основі 

кожної проблеми лежить економічне підґрунтя. Найбільш гострий прояв 

цих проблем спостерігається в країнах, що розвиваються, але вирішення 

потребує консолідації та об’єднання  всіх держав світу. 

На нашу думку, серед багатьох класифікацій найбільш доцільною є 

представлена в табл. 2.7.1. Існує «горизонтальний» взаємозв’язок і взаємо-

залежність у рамках виділення груп глобальних проблем, які стосуються 

основних спільнот сучасної цивілізації (система «суспільство–

суспільство»), а також відносин «людина–суспільство» і «людина –

природа».  

Дійсно, подолання, наприклад, продовольчих або сировинних труд-

нощів передбачає, зокрема, вирішення глобальної енергетичної проблеми, 

що пов’язується не тільки з більш раціональним використанням традицій-

них, а й нових джерел енергії, практичним використанням ресурсів енергії 

космічного простору і Світового океану. Якщо звернутися до системи про-

блем «людина–суспільство», в яку включені, зокрема, проблеми науково-

технічного прогресу, то очевидно, що розвиток науки, техніки і технології 

впливає не тільки на прогрес матеріального виробництва, а й передбачає 

подальший розвиток людського потенціалу й  пов’язаних із ним проблем 

освіти, культури, охорони здоров’я та ін. Разом з тим, розвиток самої лю-
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дини є найважливішим регулюючим фактором, яким володіє суспільство 

для виявлення та реалізації позитивних напрямків соціального і науково-

технічного прогресу цивілізації.  

Таблиця 2.7.1 

Класифікація глобальних проблем за сферами виникнення[10] 
Групи проблем 

Інтерсоціальні (взаємодія 

держав, різних суспільно-

економічних систем) 

Антропосоціальні (відно-

сини між людиною і суспі-

льством) 

Природно-соціальні (взає-

модія людини і суспільства 

з природою) 

Проблема миру та роззбро-

єння 

Розвиток науково-

технічного процесу 
Екологічна проблема 

Світового соціально-

економічного розвитку 
Демографічна проблема Сировинна проблема 

Подолання відсталості кра-

їн і регіонів 
Охорона здоров’я Енергетична проблема 

Міжнароднийтероризм 
Криза культури й мораль-

ності 
Продовольча проблема 

Протиріччя узабезпеченні 

сталогорозвитку світу 
Проблема урбанізації 

Проблема Світового оке-

ану 

 

З іншого боку, очевидний «вертикальний» взаємозв’язок глобальних 

проблем між виділеними групами. У реальності важко розраховувати на 

позитивне вирішення продовольчих, енергетичних або екологічних труд-

нощів у межах системи «людина–природа», якщо не виходити з необхід-

ності створення адекватних соціально-економічних умов цілеспрямованого 

розвитку науково-технічного прогресу [10, с. 200]. 

Як зазначав у доповіді «Перша глобальна революція» другий прези-

дент Римського клубу О. Кінг, всі глобальні проблеми взаємопов’язані і їх 

не можна вирішувати кожну окремо, ізольовано, без урахування їх залеж-

ності однієї від одної. Усі глобальні проблеми можна уявити схематично у 

вигляді багатокутника, кожен кут якого відображає одну проблему, яка за-

лежить від інших [11, c. 200]. 

Тобто, продовжуючи думку О. Кінга, можна сказати, що сучасні про-

блеми людства не виникають самі по собі, а породжуються вже існуючи-

ми. Їх вирішення в тій чи іншій країні або регіоні вже недостатньо, тому 

що воно прямо пов’язане з тим, як ці проблеми вирішуються в інших час-

тинах світового співтовариства, а також у світі в цілому. Більшість цих 

проблем найбільш гостро проявляється у країнах, що розвиваються. Кожна 

глобальна проблема прямо чи опосередковано пов’язана з іншими світо-

вими викликами. Глобальні проблеми утворюють систему, в рамках якої 

між ними встановлюються взаємозв’язки та взаємозалежність, у результаті 

чого збільшується значимість і складність пошуку вирішення цих проблем. 

На нашу думку, взаємозв’язок глобальних проблем можна порівняти з хі-

мічним терміном «ланцюгова реакція», тобто під час зміни будь-якого 
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елементу системи відбуваються зміни і в інших її складових. Підтвер-

дженням цієї думки є твердження Є.В.Гірусова, що нездатність людства 

вирішити хоча б одну із глобальних проблем надзвичайно негативно впли-

не на можливість вирішення всіх інших проблем [12, с. 20]. 

Отже, можна констатувати, що глобальні проблеми сучасності – це 

єдина, відкрита система, до якої входять нові проблеми, що виникли, а ви-

рішені у перспективі можуть зникнути. Також слід зазначити, що з кожним 

роком імовірність збільшення кількості глобальних проблем підвищується, 

а також зростає можливість набуття локальними проблемами статусу ви-

кликів світового масштабу. Необхідність вирішення глобальних проблем 

стає все більш актуальною у зв’язку з щорічними загостренням їх прояву 

по всьому світу. 

Розвиток світового господарства знаходиться в тісному взаємозв’язку 

з розвитком інших областей життєдіяльності людини: політичної, соціаль-

ної, культурної, релігійної. Сама сутність людини, її суперечливість, праг-

нення до створення і руйнування, мирного співіснування і ворожнечі відо-

бражаються на її економічній поведінці. Це проявляється і багаторазово 

посилюється в умовах глобалізації – ключовій тенденції розвитку людства 

в останні десятиліття. Географічні відстані перестають бути перешкодою в 

спілкуванні і взаємодії людей, націй. Весь світ стає глобально взаємопов'я-

заним і взаємозалежним, тому й кризові явища виходять далеко за кордони 

окремих країн. Тобто розвиток світової економіки сьогодні залежить від 

зростання впливу глобальних проблем. Сучасний період розвитку світово-

го господарства характеризується розвитком глобальних проблем, поси-

ленням взаємозалежності глобальних і національних інтересів. В основі 

цих проблем лежить тенденція до поглиблення процесу інтернаціоналізації 

господарського життя, посилення впливу зовнішньоекономічної сфери на 

економічний розвиток [13, c. 116]. 

Доречно погодитися з А.П.Голіковим, що глобалізація обумовлює пе-

ретворення регіональних, іноді навіть локальних проблем у проблеми сві-

тового масштабу, тому що їх виникнення в будь-якому місці зараз викли-

кає «ланцюгову реакцію», наслідки якої можуть проявитися за сотні та ти-

сячі кілометрів від місця їх виникнення [6, c. 186]. 

На нашу думку, глобалізація є однією з підстав виникнення та поши-

рення глобальних проблем, але, з іншого боку, глобалізаційні процеси мо-

жуть стати запорукою вирішення проблем світового масштабу, тому що 

подолання негативних явищ такого роду неможливе без зусиль усієї світо-

вої спільноти. Уже зараз у світовому співтоваристві спостерігається тенде-

нція до інтеграції, розвитку єдиного комплексу функціонування світової 

економіки, спільного вирішення більшості економічних проблем, ство-

рення єдиних ринків як товарів, так і послуг. 
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Проаналізувавши сучасний стан глобальних проблем у світовому гос-

подарстві, можна зробити висновок, що, незважаючи на масштаб цих ви-

кликів для людства та значну увагу світової наукової спільноти, не відбу-

лося принципових змін у діях політичних лідерів і в масовій свідомості. 

Гострота глобальних проблем кожного року зростає. З’являються нові за-

грози і проблеми, які вимагають свого теоретичного осмислення і невід-

кладних дій. 

На думку групи вчених під керівництвом А.П.Голікова, вирішення 

глобальних проблем людства потребує зосередження зусиль усього світо-

вого співтовариства. Проте провідну роль у цьому повинні брати, перш за 

все, промисловорозвинуті країни, тому що саме зростання їх економічної 

могутності обумовило надмірні навантаження на природне середовище 

планети, виникнення напруженості між державами різного рівня соціаль-

но-економічного розвитку, появу «полюсів» бідності та багатства [6, c. 

186].  

На нашу думку, кожна глобальна проблема має економічне підґрунтя, 

саме тому для подолання цих викликів необхідно виявити та дотримувати-

ся пріоритетних напрямів економічного розвитку світового господарства. 

Загальна мета світового господарства як системи – це поступальний, дов-

готривалий розвиток для задоволення людських потреб, що реалізуються 

на рівні кожної національної держави. Нами були виділені найбільш важ-

ливі пріоритетиекономічного розвитку світового господарства в контексті 

подолання глобальних проблем: 

 зменшення масштабів бідності, поляризації доходів населення; 

 ліквідація диспропорційності розвитку національних господарств 

країн світу; 

 забезпечення зайнятості працездатного населення, зведення до 

мінімуму рівня безробіття; 

 застосування принципів сталого розвитку в політиці всіх країн 

світу задля збереження ресурсної бази світового господарства та навколи-

шнього середовища; 

 створення справедливих умов міжнародної торгівлі. 

Досягнення вищезазначених пріоритетів економічного розвитку сві-

тового господарства зможе забезпечити вирішення основних світових про-

блем людства. 

Отже, можна зробити висновок, що глобальні проблеми виникли з ло-

кальних під впливом стрімкого розвитку світового господарства, посилен-

ня процесу глобалізації та нерівномірності економічного розвитку країн 

світу.Дослідження взаємозв’язку глобальних проблем дало змогу визначи-

ти чітку взаємозалежність між ними, що об’єднує їх у єдину систему, в 

межах якої зміна будь-якого елементу має наслідки для інших складових. 

Глобалізація є однією з підстав виникнення та поширення глобальних про-
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блем, але, з іншого боку, глобалізаційні процеси можуть стати запорукою 

вирішення проблем світового масштабу, тому що подолання негативних 

явищ такого роду неможливе без зусиль усієї світової спільноти. Диспро-

порційний та екстенсивний економічний розвиток країн світу породжує 

більшість існуючих глобальних проблем, що актуалізує питання пошуку 

пріоритетів економічного розвитку світового господарства, досягнення 

яких зможе забезпечити вирішення основних всесвітніх проблем людства 

 

2.7.2. Глобальна продовольча проблемаяк прояв кризового стану 

сучасних світогосподарських зв’язків 
У міжнародних відносинах особливе значення надається продовольчій 

проблемі. Вона є переплетенням інтересів окремої людини, соціальних 

груп, суспільства та світового співтовариства в цілому з приводу задово-

лення потреб людей у їжі. Продовольство, його виробництво, розподіл і 

споживання – найголовніші елементи функціонування світової господар-

ської системи. Значимість продовольчої проблеми визначається насампе-

ред тим, що в структурі потреб людини потреба в їжі є першочерговою. 

Між тим ступінь її задоволення недостатній [14, c. 199].  

На початку ХХІ ст. продовольча проблема досі залишається не вирі-

шеною. На Землі, де проживають більше 7 млрд людей, близько млрд спо-

живають їжі менше, ніж потрібно для нормальної життєдіяльності [15]. 

Важливість і актуальність глобальної продовольчої проблеми визна-

чається найважливішою роллю продовольства в забезпеченні життєдіяль-

ності людини, її фізичного і духовного розвитку, стабільного функціону-

вання суспільства [16, c. 92]. 

На сьогодні існують різні наукові підходи, що пояснюють сутність 

глобальної продовольчої проблеми. Так можна виділити наступні причини 

виникнення глобальної продовольчої проблеми: 

 неефективне державне управління; 

 зростання населення, що випереджає виробництво продовольст-

ва; виснаження сільськогосподарських ресурсів; 

 недостатність коштів для придбання їжі, бідність; 

 брак знань для ефективного ведення сільського господарства; 

 зменшення площі та родючості орних земель, забруднення на-

вколишнього середовища. 

Але, на наш погляд, виділити єдину причину загострення глобальної 

продовольчої проблеми неможливо, саме сукупність різноманітних чинни-

ків створює цей виклик для людського суспільства. 

На нашу думку, можна запропонувати наступне визначення глобаль-

ної продовольчої проблеми, що охарактеризуємо як систематичне недоста-

тнє задоволення першочергової потреби людини у повноцінному харчу-
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ванні, яке має всесвітній характер поширення та несе загрозу для здоров’я 

насамперед малозабезпеченого населення світу.  

Недостатність харчування має декілька різних форм, що залежать від 

конкретного рівня середньодобового раціону харчування людей: 

1)хронічний голод – крайній прояв продовольчої проблеми, який 

з’являєтьсячерез бідність і, відповідно, надзвичайно низьку купівельну 

спроможність населення. Хронічний голод став невід’ємною рисою спосо-

бу життя значної частини населення країн, що розвиваються, позбавленої 

елементарних засобів існування. Парадоксальним здається те, що від голо-

ду і недоїдання страждають самі виробники продовольства – малоземельні 

і безземельні селяни, орендарі, сільськогосподарські робітники. У цілому, 

у країнах, що розвиваються, близько 80% населення, яке страждає від хро-

нічного недоїдання, проживає в сільських районах [15]. Також хронічний 

голод називаютьабсолютним, він характеризується нестачею або повною 

відсутністю мінімальної кількості продуктів харчування, необхідної для 

підтримки життя організму [16, c. 351]; 

2)епідемічний голод – спалахи голоду, викликані посухами, повенями 

та іншими тимчасовими явищами; 

3) неповна відповідність фактичного споживання населення нормати-

ву за калорійністю або«прихований» голод, який характеризується хроніч-

ним споживанням неякісних продуктів харчування з низьким вмістом по-

живних елементів і вітамінів, необхідних для підтримання активної життє-

діяльності організму, що викликає численні захворювання і знижує серед-

ню тривалість життя[17, c. 113]. 

На нашу думку, глобальну продовольчу проблему можна класифіку-

вати за декількома напрямками. Першу класифікацію можна скласти за ви-

дами незбалансованого харчування та надати у вигляді рис. 2.7.1.  

Складові трьох перших рівнів «піраміди» можна віднести до реально-

го та «прихованого» голоду, а складова четвертого рівня, хоча і не перед-

бачає браку продуктів харчування, але також несе в собі загрозу для здо-

ров’я людини через споживання шкідливих речовин разом із їжею. Тобто 

на останньому рівні «піраміди» незбалансованого харчування на перший 

план виходить якість споживаних людиною продуктів харчування. А через 

щорічне зростання світового населення збільшується і обсяг продовольст-

ва, який виробляється, а це, у свою чергу, відбивається на якості та еколо-

гічності продукції. 

Тобто можна сказати, що населення, яке страждає від глобальної про-

довольчої проблеми, може належати як до одного рівня «піраміди», так і 

до декількох або взагалі бути під дією всіх видів незбалансованого харчу-

вання. Таким чином, на сучасному етапі до проявів глобальної продоволь-

чої проблеми можна віднести «прихований» голод і споживання шкідли-

вих речовин разом із їжею, які в умовах глобалізації набувають всесвітньо-
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го масштабу та становлять не меншу загрозу для здоров’я населення, ніж 

загальноприйняті складові: голод та недоїдання. 

Споживання 

шкідливих 

речовин разом з 

їжею

Нестача вітамінів, мікро- 

та макроелементів у харчуванні 

Незбалансоване харчування за вмістом 

білків, жирів та вуглеводів

Невідповідність харчування за кілокалоріями

 

Рис. 2.7.1 «Піраміда» рівнів прояву глобальної продовольчої проблеми 
 

На нашу думку, слід також виділити наступну класифікацію глобаль-

ної продовольчої проблеми. Світова продовольча проблема існує на декі-

лькох рівнях: виробництво продовольства, його розподіл та споживання. У 

розвинених країнах існує проблема перевиробництва продовольчих това-

рів, а в недостатньо розвинених країнах – навпаки, малоефективні агроп-

родовольчі комплекси. Через вищезгадані проблеми виробництва та вели-

ку різницю у рівні добробуту населення світу глобальна продовольча про-

блема переходить на рівень розподілу. Тобто через нестачу грошових ре-

сурсів розподіл продовольства здійснюється вкрай нерівномірно. Глобаль-

на продовольча проблема виявляється і на рівні споживання, а саме у ма-

локалорійному раціоні харчування або, навпаки, у надмірному споживанні 

їжі, а також у вживанні продуктів, які містять шкідливі для людини речо-

вини; нестачі вітамінів, мікро- та макроелементів; нераціональному вико-

ристанні продуктів харчування та перетворенні великої їх частки на відхо-

ди.  

Під час характеристики сутності продовольчої проблеми в тій чи ін-

шій країні, групі країн, регіоні важливо чітко позначити, про який конкре-

тно її прояв ідеться, що в даному випадку мається на увазі під продоволь-

чою проблемою: усунення голоду, недоїдання, поліпшення якості харчу-

вання, відновлення рівноваги між попитом і пропозицією, ліквідація соціа-

льної диференціації в споживанні продовольства [18, c. 138]. 

Через вищезгадані причини на Землі існує широкий пояс голоду та 

недоїдання, що простягається по обидвабоки екватора. Цей пояс почина-
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ється в Південній Америці, охоплює більшу частину Африки, а потім про-

довжується в Азії. Епіцентр цього поясу вже давно знаходиться в Тропіч-

ній Африці – найбіднішому регіоні світу. На початку 70-х рр. ХХ ст. в Аф-

риці нараховувалось 90 млн голодуючих, на початку 80-х рр.  – 110 млн, у 

середині 80-х рр.  – 140 млн, у середині 90-х рр.  – 210 млн, а у 2012 рр. 

вже 234 млносіб [15]. Ситуація ускладнюється тим, що через надзвичайно 

низькі доходи близько 90% її населення проживає за межею бідності [19].  

Для економічно розвинених країн явище голоду і недоїдання в цілому 

вже не характерне. Але голод не обходить стороною і найбагатші країни 

світу, де він носить яскраво виражений соціальний характер, оскільки по-

роджується диференціацією в розподілі багатства та доходу, наявністю ма-

си людей, які не мають гідної роботи та позбавлені інших засобів для існу-

вання. За даними Продовольчоїісільськогосподарської організації ООН 

(ФАО) у 2012 р. в розвинених країнах 16 млн людей  страждають від голо-

ду та недоїдання [20, р. 17]. 

Продовольчу проблему не можна розглядати окремо від інших склад-

них ситуацій глобального розмаху, з якими змушене стикатися людство. 

Підґрунтям цього є філософський підхід, який припускає розгляд глобаль-

них проблем у їх єдності, цілісності і взаємозв’язку з точки зору їх суспі-

льної значущості та соціальної обумовленості. Глобальні проблеми тісно 

пов’язані та взаємодіють одна з одною, зокрема, енергетична і сировинна 

проблеми співвідносяться з екологічною, екологічна – з демографічною, 

демографічна – з продовольчою і т.д. [21, c. 78]. 

Розглянемо взаємозв’язок продовольчої проблеми з іншими глобаль-

ними проблемами. Проілюструємо зв’язок проблеми браку продовольства 

з інтерсоціальними проблемами людства, серед яких однією з головних є 

проблема економічної відсталості країн, що розвиваються. 

Прямий зв’язок з продовольчою проблемою має проблема економіч-

ної відсталості країн «третього світу». Масштаби їх відсталості воістину 

великі. Головний прояв і одночасно причина цієї відсталості – бідність. 

Саме через бідність більшість населення голодує та недоїдає. У країнах 

Азії, Африки та Латинської Америки в умовах крайнього зубожіння живе 

більше ніж 1,2 млрд людей, або 22% всього населення цих регіонів [22, 

c. 90]. Половина бідних людей існує на 1 дол. на день, друга половина на 

2 дол. Бідність і злидні особливо характерні для країн Tpoпічної Африки, 

де на 1–2 дол. на день живе майже половина всього населення. Жителі мі-

ських нетрів і сільської глибинки змушені задовольнятися життєвим рів-

нем, що становить 5–10% від рівня життя в найбільш багатих країнах [23, 

c. 20]. 

Глобальна продовольча проблема також має зворотний зв’язок і з ни-

зькими темпами економічного росту країн, що розвиваються. Брак найва-

жливіших поживних компонентів негативно позначається на здоров’ї лю-
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дей, а це знижує якість робочої сили і, як наслідок, не дозволяє досягти ви-

соких темпів економічного зростання [24, c. 122].  

Тісний зв’язок із продовольчою проблемою також мають антропосо-

ціальні проблеми, серед яких можна виділити проблему озброєних конфлі-

ктів, охорони здоров’я та демографічну.  

З продовольчою тісно пов’язана демографічна проблема країн, що ро-

звиваються. Швидке зростання чисельності населення в умовах переваги в 

економіці відсталого сільського господарства з украй низькою продуктив-

ністю праці погіршує і без того складну проблему забезпечення продово-

льством. У більшості країн Азії, Африки, Латинської Америки темпи при-

росту населення обганяють темпи виробництва продовольства [25, c. 79]. 

Проблема браку продовольства породжує проблему озброєних конф-

ліктів, бунтів, повстань. Наростання соціальної напруженості через загост-

рення проблеми відсталості та нестачі продовольства підштовхує різні 

групи населення країн, що розвиваються, до пошуку внутрішніх і зовніш-

ніх винуватців такої тяжкої ситуації, що проявляється у збільшенні кілько-

сті  і глибини конфліктів [26, c. 455].  

Глобальна продовольча проблема прямо пов’язана з проблемою охо-

рони здоров’я. Недостатня забезпеченість продовольством негативно 

впливає на показники середньої тривалості життя людей. Вона позначаєть-

ся також на їхньому здоров’ї, фізичній працездатності, здатності опору 

хворобам, адаптації до сучасних високотехнологічних виробничих проце-

сів. До числа хвороб, викликаних калорійно-білковою недостатністю, на-

лежать: зобна хвороба, анемія, хвороби очей та ін. У новонароджених і ді-

тей молодшого віку дефіцит споживних речовин і мікроелементів призво-

дить до затримки росту, розумової відсталості [23, c. 28]. Через недостатнє 

харчування у людей знижується імунітет, що, у свою чергу, робить орга-

нізм сприйнятливим до інфекційних хвороб. Саме тому в регіонах, де іс-

нують голод та недоїдання, є великий ризик поширення епідемій. 

У країнах «третього світу» продовольчу ситуацію значно ускладнює 

проблема урбанізації. Це виражається в наступному: 

 населення швидко зростає та не бере участі в сільськогосподар-

ському виробництві (збільшується навантаження на одного зайнятого в 

сільському господарстві); 

 відтік із сіл до міста найбільш працездатних жителів; 

 збільшення чисельності міської бідноти; 

 зміна продовольчих потреб у зв’язку з певною «інтернаціоналіза-

цією» дієти (зміна раціону харчування, наприклад, збільшення споживання 

пшениці – за рахунок витіснення менш цінних зернових) [27, c. 16]. 

Продовольча проблема також взаємопов’язана з проблемами природ-

но-соціального характеру, а саме з енергетичною, екологічною та пробле-

мою Світового океану. 
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Через проблему економічної відсталості продовольча пов’язана і з 

екологічною проблемою. Ще у 1972 р. прем’єр-міністр Індії Індіра Ганді 

назвала злидні найстрашнішим забрудненням навколишнього середовища. 

Дійсно, багато з країн, що розвиваються, настільки бідні, а умови міжнаро-

дної торгівлі для них такі несприятливі, що часто їм нічого не залишається, 

як продовжувати вирубувати рідкісні ліси, дозволяти худобі витоптувати 

пасовища, допускати перенесення «брудних» виробництв і т.д., не піклую-

чись про майбутнє. Саме в цьому полягає першопричина таких процесів 

як: опустелювання, обезлісювання, деградація ґрунтів, скорочення видово-

го складу фауни і флори, забруднення води і повітря [26, c. 454].  

Через глобальну продовольчу проблему підвищився інтерес до біоло-

гічних ресурсів океану, що також негативно позначається на його стані та 

загострює вже існуючу проблему Світового океану.  

Енергетична проблема також загострює проблему нестачі продоволь-

ства. За збільшення цін на нафту значна частина сільгосппродукції викори-

стовується для виробництва біопалива, що негативно позначається на ці-

нах на продовольство та на інші товари. За оцінками Міжнародного валю-

тного фонду, від 15 до 30% зростання цін на продовольство є результатом 

вирощування зернових культур для виробництва біопалива [18, c. 136].Це 

нове джерело попиту грає важливу роль, впливаючи на ціни. Найбільший 

вплив на рівень цін має у межах усіх основних продовольчих і кормових 

видів культур додатковий попит на кукурудзу (вихідна сировина для виро-

бництва етанолу) і на насіння ріпаку (вихідна сировина для виробництва 

біодизельного палива). Крім того, виробництво етанолу, основного замін-

ника автомобільного палива, дозволяє стримувати зростання цін на нафту і 

сприяє зниженню інфляції в країнах – імпортерах великих нафтопродуктів. 

За оцінками «Bank of America Merrill Lynch», припинення виробництва бі-

опалива призведе до зростання цін на нафту і бензин на 15% [17, c. 94].І це 

зростання по ланцюжку також призведе до подорожчання сільгосппродук-

ції. Тобто енергетична та продовольча проблеми знаходяться у великій 

взаємозалежності, спроби вирішення однієї з них призводять до загострен-

ня іншої. 

Таким чином, світова продовольча проблема прямо чи посередньо 

пов’язана з більшістю інших глобальних проблем. Тобто вирішити продо-

вольчу проблему без вирішення взаємопов’язаних проблем практично не-

можливо, бо вони мають великий вплив на її стан та розвиток. 

Глобальний характер продовольчої проблеми проявляється не тільки в 

об’єктивних труднощах ліквідації голоду і недоїдання, що вимагають вза-

ємодії країн, а й у тому, що з вирішенням даної проблеми пов’язані загаль-

носвітові гуманітарні завдання скорочення дитячої смертності, боротьби з 

небезпечними хворобами і збільшення тривалості життя [27, c. 240]. 
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Окрім інших глобальних викликів людства, великий вплив на світову 

продовольчу проблему має глобалізація. Розглянемо взаємозв’язок світової 

проблеми нестачі продовольства та процесу глобалізації.  

Про глобалізацію як чинник змін у відносинах країн Центру та Пери-

ферії можна говорити, починаючи з1970-х рр. Тоді країни Півночі (Заходу) 

відмовилися прийняти пропозиції країн Півдня (Сходу) зі встановлення 

більшого рівноправ’я в торгівлі та господарському співробітництві нового 

світового економічного порядку. Тоді ж виникла світова криза заборгова-

ності. У її основі – захопленість країн надмірними дешевими кредитами, 

можливість надання яких була пов’язана з переповненістю світових фінан-

сових каналів легкими «нафтовими грошима». Їх вкладали в західні банки 

арабські країни – експортери нафти після того, як різко зросли світові ціни 

на нафту через перший «нафтовий шок» 1973-1974 рр. Незабаром 

з’ясувалося, що країни, які розвиваються, не можуть повернути борги. 

Сталося те, що економісти називають «indebting»– «обтяжені боргом», 

причому непідйомним [12, c. 19]. 

У цей час країни Заходу і міжнародні фінансові організації (МВФ, 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку і Світова організація торгів-

лі) стали змінювати ставлення до позичальників. З’явилися програми 

«структурної адаптації» – «позики допомоги», які надаються периферій-

ним країнам, але під жорсткі умови лібералізації зовнішньоекономічної 

діяльності, девальвації національної валюти, приватизації держпідпри-

ємств, скорочення соціальних витрат. Деякі з цих заходів дозволили домо-

гтися економії державних витрат. Але, перш за все, їх мета полягала в об-

меженні прерогатив держави з проведення самостійної економічної полі-

тики ззовні. Логіка управління полягала у стимулюванні повернення боргів 

[28, c. 374]. 

Результати вжитих заходів були суперечливими. У Латинській Аме-

риці 1980-ті рр. вважаються «втраченим десятиліттям». Зовнішній борг 

швидше зростав, ніж скорочувався– бо, крім самого боргу, треба було об-

слуговувати зростаючі відсотки за ним. У низці випадків мало місце збі-

льшення боргу в 3–4 рази. У деяких країнах (Мексика, Перу, Філіппіни, 

Алжир) знижувався ВВП на душу населення [29, c. 25]. 

У 1990-х рр. стратегія «структурної адаптації» переросла у здійснення 

неоліберальних реформ у країнах, що розвиваються. Ця система заходів, 

розроблена лауреатом Нобелевської премії з економіки О. Вільямсоном, 

призначалася для Латинської Америки, але потім стала почала застосову-

ватися у всіх країнах, що розвиваються. Суть її полягала у заохоченні відк-

ритості ринків периферійних країн, лібералізації торгівлі, фінансової сфе-

ри, приватизації державних підприємств, значному скороченні функцій 

держави в економіці за принципом «ринок сам вирішить усі проблеми». 

Надмірна відкритість не сприяла розвитку національних економік і прино-
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сила короткострокові дивіденди їх партнерам з числа розвинених країн, а 

також певним групам місцевого бізнесу [30, c. 83]. 

На думку О.М.Яценко, у результаті глобалізації світова економіка 

стає єдиною цілісною, функціонально та інституційно структурованою ба-

гаторівневою системою, елементи якої стають глобальною мережею ком-

плементарних, взаємозалежних, економічно і політично інтегрованих наці-

ональних економік, які мають асиметричний розвиток [31, c. 68]. Тобто 

глобалізація  в певній мірі закріпила нерівність економічного та соціально-

го розвитку людства.  

На думку О.Т.Богомолова, неоліберальна модель глобалізації, наса-

джувана заможними державами і контрольованими ними міжнародними 

організаціями,дає можливість впоратися з голодом «вільному» ринку. Чим 

менше держави окремо і через міжнародні органи будуть намагатися регу-

лювати виробництво продовольства і торгівлю ним, тим швидше вільна 

ринкова конкуренція зробить свою справу. Угода СОТ щодо сільського 

господарствавтілює саме цю ідею. Вона спрямованана «створення чесної, 

ринково орієнтованої системи торгівлі сільськогосподарськими товарами», 

на «скорочення державної підтримки і протекціонізму в сільському госпо-

дарстві». Її завдання – усунути існуючі обмеження і «деформації» на світо-

вому сільськогосподарському ринку, а також призупинити накопичення в 

низці розвинених держав величезних надлишків зерна і м’ясо-молочних 

продуктів, ліквідуючи практику бюджетного субсидіювання сільськогос-

подарських виробників і протекціонізму щодо їхньої продукції [24, c. 239]. 

Для більшості країн, що розвиваються, і перехідних країн, які стика-

ються з продовольчою проблемою, така концепція глобалізації має негати-

вні наслідки. Посушливий або холодний клімат, неродючі ґрунти, дефіцит 

води для зрошення, а також коштів для інвестицій роблять ці країни не-

конкурентоспроможними. Їх продукція завжди буде дорожчою від вироб-

леної за сприятливих природно-кліматичних умовах і за великої кількості 

капіталу. Відмова від захисту власного сільського господарства та його 

підтримки через державні програми прирікає такі країни, в основному аг-

рарні, або на голод, або на роль імпортерів продовольства. Зовнішня кон-

куренція не дає можливості піднятися на ноги сільському господарству 

країн, що розвиваються [32, c. 71] 

Ще одна проблема полягає в тому, що досить дорогі дослідження, які 

призвели до «зеленої революції», не були спрямовані на поліпшення сортів 

зернових чи порід худоби длявирощування в посушливих країнах. Зусилля 

були зосереджені на підвищенні врожайності рису, кукурудзи, пшениці, і 

тому вони мало що дали африканським селянам, що культивують перева-

жно солодку картоплю, маніоку, сорго або боби. Нові великі асигнування 

не виділяються на генетичні засоби длязбільшення врожайності і якості 

цих зернових культур[24, c. 240]. 
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На думку А.М.Чумакова, найбільш відсталим країнам, у яких не було 

коштів для купівлі техніки та добрив, у жителів яких був низький рівень 

освіти, де консервативні традиції та релігійні упередження перешкоджали 

впровадженню прогресивних форм ведення господарства, «зелена револю-

ція» не принесла успіху. Більше того, вона почала руйнувати традиційні 

дрібні господарства, посилила відтік до міста сільських жителів, які по-

повнили армію безробітних. «Зелена революція» не змогла поставити на 

місце архаїчного нове, сучасне сільське господарство,Тобто зруйнувавши 

старе, не змогла замінити його новим, що ще більше ускладнило продово-

льчу проблему [33, c. 416]. 

У низці розвинених країн є надлишки продовольства та невикористані 

резерви збільшення його виробництва, за допомогою яких можна вирішити 

проблему голоду і недоїдання на всій планеті. Однак країни, щоцього пот-

ребують, не мають коштів як для придбання цього продовольства, так і для 

розширення власного виробництва його. Через обмеженість попиту на сві-

товому ринку виробники та експортери зерна, м’яса, масла і молочних 

продуктів обмежують їх виробництво [34, c. 5]. 

Тобто сучасний стан світогосподарських зв’язків можна назвати кри-

зовим, бо існує значний диспаритет у соціально-економічному розвитку 

країн світу та диспропорції їх взаємозв’язків, що стає однією з причин за-

гострення глобальної продовольчої проблеми.  

Підбиваючи висновки, можна визначити термін «глобалізація» з точки 

зору світової продовольчої проблеми як процес посилення взаємозалежно-

сті всіх країн світу та створення глобального економічного простору, який 

призводить до загострення світової продовольчої проблеми, шляхом ство-

рення «вільного» ринку продовольчих товарів, який приносить прибуток 

розвинутим державам, а більшість країн, що розвиваються, залишаються 

неконкурентоспроможними і страждають від голоду та недоїдання [35, c. 

77]. 

На нашу думку, глобалізація, яка стала однією з головних причин ви-

никнення глобальної продовольчої проблеми, у той же час має стати запо-

рукою її вирішення, об’єднавши зусилля всіх країн світу. 

На рис. 2.7.2 представлена логіко-структурна схема глобалізаційної 

взаємодії в умовах посилення глобальної продовольчої проблеми з ураху-

ванням особливостей зовнішніх (волатильність світових цін на продоволь-

ство, наднаціональне регулювання продовольчої сфери) і внутрішніх (рі-

вень розвитку АПК, ефективність державного управління, рівень доходів 

населення) чинників окремої країни, що відображає можливі пріоритетні 

напрями економічного розвитку світового господарства, досягнення яких 

зможе вирішити більшість світових проблем людства. 
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Глобальна 

продовольча 

проблема

Глобальні природно-

соціальні проблеми 

(енергетична, сировинна, 

екологічна проблема та 

проблема Світового океану)

Глобалізація

Глобальні антропосоціальні 

проблеми 

(проблеми озброєних 

конфліктів, охорони здоров’я, 

зростання населення світу та 

урбанізації)

Глобальні інтерсоціальні 

проблеми 

(проблема економічної 

відсталості країн, що 

розвиваються, та світового 

соціально-економічного 

розвитку)

Пріоритети економічного розвитку світового господарства як 

чинники активізації вирішення глобальних проблем:

- зменшення масштабів бідності, поляризації доходів населення;

- ліквідація диспропорційності розвитку національних господарств 

країн світу;

- забезпечення зайнятості працездатного населення, зведення до 

мінімуму рівня безробіття;

- застосування принципів сталого розвитку в політиці всіх країн 

світу задля збереження ресурсної бази світового господарства та 

навколишнього середовища;

- створення справедливих умов міжнародної торгівлі

Зовнішні чинники:

- волатильність світових 

цін на продовольство;

-наднаціональне 

регулювання 

продовольчої сфери

Внутрішні чинники:

- рівень розвитку АПК;

- ефективність 

державного управління;

-рівень доходів 

населення

 

Рис. 2.7.2. Логіко-структурна схема глобалізаційної взаємодії в умовах 

посилення глобальної продовольчої проблеми 

 

Таким чином можна зробити висновок, щооднією з найгостріших і 

найважливіших проблем сучасних економічних відносин продовжує зали-

шатися продовольча проблема. В основі виникнення глобальної продово-

льчої проблеми лежить багато причин, які так чи інак впливають на її стан 

у певних регіонах світу. Прямий вплив та тісний взаємозв’язок зі світовою 

продовольчою проблемою мають інші глобальні проблеми, процес глоба-

лізації та ступінь розвитку агропромислових комплексів країн світу. Тобто 

значною мірою глобальна продовольча проблема є проявом кризового ста-

ну сучасних світогосподарських зв’язків. 
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право». – 2012. – № 3 (10). – С. 69–79. 
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РОЗДІЛ 3 

УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ  

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ:  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ_________■ 
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3.1. СУЧАСНА УКРАЇНА:  

ВИКЛИКИ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ (В КОНТЕКСТІ  

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ)___________■ 

 

 
 

 

 

 

Становлення і розвиток демократії, продуктивних сил і адміністрати-

вно-політичного устрою у постсоціалістичних країнах, включаючи й Укра-

їну, відбувається під впливом різноманітних і складних процесів сучасної 

світової політики.  

Єдиного підходу до визначення поняття «світова (міжнародна) полі-

тика» до цього часу немає. Так, згідно з О.Є. Бовіним та В.П. Лукіним, сві-

това політика – це діяльність, взаємодія держав, різних рухів, організацій, 

партій та інших суб’єктів, учасників світової спільноти. Міжнародні відно-

сини, у свою чергу, – це система реальних зв’язків між державами, що 

представляють собою і  результат їх дії, і своєрідне середовище, простір, у 

якому існує світова політика. Подібного підходу до визначення понять 

«світова політика» та «міжнародні відносини» дотримується і 

П. О. Циганков [15].  

Відповідно до твердження О.Д. Богатурова, різниці між категоріями 

«світова політика» та «міжнародні відносини» не існує. Світова політика 

виступає новою фазою розвитку міжнародних відносин, результатом про-

цесу становлення якісно нового міжнародного середовища – глобалізації.  

Ганс Моргентау, представник школи політичного реалізму, вважає, 

що міжнародна політика являє собою боротьбу за владу, а сукупність бага-

тьох міжнародних економічних, культурних, правових і гуманітарних 

зв’язків позбавлена політичної природи. Якщо держави укладають угоди 

про взаємний обмін злочинцями, торгівлю товарами і послугами, співпра-

цюють у галузі ліквідації наслідків природних катаклізмів, налагоджують 

культурні зв’язки, не намагаючись розширити або зміцнити свою владу, то 

це не можна вважати участю у міжнародній політиці [21]. Тобто поняття 

«світова політика» ширше за поняття «міжнародна політика».  

На нашу думку, світова політика, а в її межах і зовнішня політика ко-

жної з держав світового співтовариства нерозривно пов’язані з неполітич-

ними факторами, котрі прямо або побічно впливають на можливість реалі-

зації того чи іншого політичного рішення і визначають місце певної дер-

жави у світовому політичному процесі.  
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В контексті громадянсько-політичного конфлікту, який спіткав Украї-

ну наприкінці 2013 р., а далі набув ознак гібридної війни, варто активізува-

ти пошук альтернативних важелів розвитку українського суспільства, які б 

дозволили створити каркас для подальшого становлення громадянського 

суспільства в Україні та формування її нового зовнішньополітичного імі-

джу. Фундаментальною основою цього каркасу має бути економічна скла-

дова, в його вертикальними колонами – питання економічної і інформацій-

ної безпеки. 

 

3.1.1. Економічна складова зовнішньополітичного іміджу держави  
У складі колишнього Радянського Союзу Україна являла собою час-

тину його єдиного народногосподарського комплексу, зорієнтованого на 

задоволення економічних, військових та інших потреб усієї, тоді ще вели-

кої країни. З отриманням незалежності постало питання перетворення ад-

міністративно-командної економіки колишньої радянської республіки на 

сучасну національну економіку ринкового типу. Трансформація економіки 

відбувалася за моделлю державно-монополістичного капіталізму, що домі-

нує в Україні, і доповнювалася моделями державного соціалізму і народ-

ного капіталізму. Якщо розглядати економіку України як ціле, то означені 

моделі представлені певними частками, які О.І. Соскін оцінює в пропорції 

75:20:5 [10].  

Модель державно-монополістичного капіталізму, що базується на 

державно-монополістичній власності і опирається на розвиток експортоо-

рієнтованої та сировинної моделі економіки, призвела до створення груп 

олігархічного спрямування. Левова частка активів олігархів сконцентрова-

на у «важких» і сировинних галузях, які домінували до 1991 р.: металургії, 

хімічній та енергетичній промисловості. За роки незалежності змінилась 

структура власності економіки: якщо раніше основним господарем була 

держава, то сьогодні – олігархічні кола.  

За інформацією інвестиційної компанії «DragonCapital», співвідно-

шення активів 100 найбагатших громадян України з ВВП країни становить 

38%. Аналогічний показник у Німеччині – 11%, у Франції – 10%, в США – 

7% [19]. Такої величезної концентрації капіталу в руках купки людей не-

має в жодній промислово розвиненій країні світу. 

Проблеми, породжені олігархічною структурою української економі-

ки – монополізм, низька ефективність, неконкурентоспроможність  – приз-

вели до неефективного експорту, неефективного імпорту, від’ємного саль-

до торговельного балансу, загрози девальвації гривні, катастрофічної не-

стачі ресурсів бюджету країни, нарощення державного боргу, загрози де-

фолту. 

Неефективний експорт пов’язаний з тим, що основні його статті є си-

ровинними. Неефективний імпорт віддзеркалює той факт, що в Україні не 
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виробляють навіть найнеобхіднішого, і країна змушена закуповувати това-

ри за кордоном. Головна стаття українського імпорту – енергоносії: газ і 

нафта. Більшу частину імпортованих енергоносіїв використовують для ви-

робництва енергії, що забезпечує неефективний вітчизняний експорт, або 

ж вона є сировиною для цього екпорту. Тому нарощення експорту завжди 

призводить до нарощення імпорту, утворюючи замкнуте коло залежності. 

Проблемність від’ємного торговельного балансу поглиблюється фактом 

продажу сировини або напівсировини з малою доданою вартістю за низь-

кими цінами та закупівлею імпортних товарів за високими, а то й монопо-

льними цінами, як-от на енергоносії. Наслідком низької ефективності еко-

номіки є не тільки низькі зарплати громадян, а й малі надходження до бю-

джетів країни, до Пенсійного та інших соціальних фондів; звідси випливає 

потреба в залученні додаткових ресурсів, їх катастрофічна нестача [7]. 

В контексті національної економіки можна констатувати високий рі-

вень її олігархізації. Головна проблема криється в тому, що помітна біль-

шість підприємств і активів олігархічних кіл діють у галузях, які консер-

вують сировинну спрямованість економіки країни, гальмуючи інновацій-

ний розвиток, спричиняючи бідність та відсталість.  

Наслідком олігархізації економіки виступає загострення соціальної 

нерівності в українському суспільстві. Соціальна нерівність має політич-

ний та економічний аспекти. Політичний аспект визначає неоднаковий до-

ступ людей до соціальних прав і свобод; економічний аспект пов’язаний із 

процесом розподілу доходів, нерівністю можливостей, дискримінацією у 

працевлаштуванні тощо. Прояв соціальної нерівності в двох її аспектах має 

такі форми в українських реаліях: 

 спостерігається поляризація в доходах і життєвому рівні населен-

ня України, жителів різних регіонів і типів поселень; 

 особливу занепокоєність викликає деградація сільської місцевос-

ті як середовища проживання, що обумовлюється низькими доходами на-

селення і незадовільним станом об’єктів соціальної інфраструктури; 

 для поліпшення демографічної ситуації необхідно приципово по-

силити допомогу сім’ям із неповнолітніми дітьми, які в цілому є однією з 

найменш забезпечених соціальних груп, що породжує нерівні стартові мо-

жливості для молоді; 

 критично низьким є життєвий рівень непрацюючих пенсіонерів, 

інвалідів, що неприпустимо для соціально орієнтованої країни; 

 невирішеною залишається для громад ситуація в населених пунк-

тах, містоутворюючі підприємства яких не відновили свою діяльність [22]. 

З огляду на вищезазначене на сьогоднішній день існує досить сильне 

протиставлення між олігархічною ланкою та основною частиною населен-

ня. Відповідно до цього формування інноваційна економіка вимагає наяв-
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ності досить високого рівня соціальної відповідальності керуючої частини 

населення та їхню здатність враховувати національні інтереси держави. 

Окрім проблеми загострення соціально-економічної нерівності укра-

їнського суспільства, має місце необхідність формування привабливого 

інвестиційного клімату для розвитку економіки України. На жаль, сьогодні 

Україна не може похвалитися високим рівнем інвестиційної привабливос-

ті. Вагомою причиною цього для системних іноземних інвесторів можна 

вважати наявність величезного тіньового сектору в Україні, який нині до-

рівнює, за різними даними, від 20 до 35% ВВП. Дається взнаки і негатив-

ний міжнародний імідж України, який склався внаслідок відсутності масо-

вих «успішних» інвестиційних історій, які б могли слугувати засобом рек-

лами національного інвестиційного клімату. Реалізація усіх капіталоміст-

ких проектів, що реалізувалися під егідою держави (будівництво трубоп-

роводів, автомагістралей, мостів, виробництво літаків та ін.), супроводжу-

валася запеклими фінансово-економічними конфліктами. Обсяг унесених з 

початку інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) на 31 грудня 2013 року становив 58,2 млрддол. 

США, що порівняно з обсягами на 1 січня 1996 року в 64,8 разів більше та 

складає 1283,6 дол. у розрахунку на одну особу населення [20]. 

Занепокоєння в інвесторів викликають три ключові області: прозо-

рість ведення бізнесу, політична стабільність, а також взаємодія з держав-

ними органами. Україна пропонує інвесторам швидкі темпи зростання, 

природні ресурси, розвинену телекомунікаційну інфраструктуру, новий 

ринок і кваліфіковані кадри за помірною ціною. Якщо інвестиційний клі-

мат у країні покращиться, цікаві можливості, які відкриваються в Україні, 

безсумнівно, привернуть у країну більшу кількість проектів. Ключові пе-

реваги і недоліки інвестування в економіку України відображені у 3.1.1. 

За підсумкамирейтингуСвітового банку«Doing Business-2014», Украї-

напіднялася на 28 позиційпорівняно з«Doing Business-2013»та посідає112-е 

місце [11]. Україну визнано країною, що досягла найбільших результатів 

щодо покращення регуляторного середовища серед усіх країн світу у 

2012/2013 році. Для подальшого покращення місця України у рейтингу 

«Doing Business-2014» актуальним на сьогодні залишається питання удо-

сконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності 

механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й форму-

вання основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчиз-

няної економіки. 

 

 

 

 

 



230 

 

Таблиця 3.1.1 

Переваги і недоліки інвестування в економіку України [11] 
Переваги Недоліки 

Високий рівень науково-дослідних розро-

бок у багатьох галузях науки і техніки та 

наявність значного науково-технічного 

потенціалу 

Високі ставки мита, непорозуміння під час 

визначення митної вартості товарів та ін-

ших митних бар’єрів 

Оплата праці в Україні є набагато ниж-

чою, ніж у високорозвинених країнах 

Відсутність єдиної стратегії та планів щодо 

заохочення інвестицій 

Велика ємність українського споживчого 

ринку 

Політична, законодавча та економічна не-

стабільність в Україні 

Вигідне географічне розташування 

Відсутність певних гарантій захисту для 

іноземних інвесторів від боржників і недо-

бросовісних партнерів 

Значні запаси багатьох видів сировинних 

ресурсів 
Невисокий рівень розвитку інфраструктури 

60% чорноземів усього світу створюють 

передумови для агробізнесу 
Низька продуктивність економіки 

Український корпоративний податок та 

податок на прибуток фізичних осіб най-

нижчі в Європі (з можливістю переходу 

на єдиний податок) 

Недосконале законодавство в сфері інвес-

тування 

Ліберальне законодавство у сфері захисту 

навколишнього середовища 

Наявність корупції, рейдерства на підпри-

ємствах та бюрократизму в державних ор-

ганах України 

Україна – член СОТ - 

 

 

3.1.2. Інноваційна політика 
В умовах глобалізації успіхи економічного розвитку країни в значній 

мірі пов’язані з її участю у міжнародній науково-технічній співпраці та 

здатності до імплементації ефективної інноваційної політики.  

Світовий досвід здійснення інноваційних перетворень дозволяє виок-

ремити основні підходи щодо їх реалізації: 

 залучення сучасних технологій з-за кордону (Індія, Ізраїль, Ки-

тай, Південна Корея, Індонезія); 

 об’єднання зусиль держави й бізнесу в напрямі фінансового за-

безпечення розвитку власної бази наукових досліджень (Канада, Великоб-

ританія);  

 розбудова інституційного середовища всередині країни (Велико-

британія, Італія); 

 формування системи фіскальних і фінансово-економічних префе-

ренцій з метою створення найбільш привабливої платформи для ведення 

інноваційного бізнесу (Канада, Великобританія). 
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Загалом для країн, що не належать до лідерів інноваційного розвитку, 

але прагнуть покращити свої конкурентні позиції на глобальному ринку, 

як-от Україна, основним фактором успішного розвитку інноваційної сфери 

є активне міжнародне співробітництво, запозичення технологій та реаліза-

ція державної інноваційної політики [6]. 

Відповідно до результатів дослідження Ради із вивчення продуктив-

них сил України НАНУ під назвою «Глобальні виклики до сталого розвит-

ку України: погляд у 2020 р.» розвиток технологій та інновацій в Україні 

буде підлягати впливові таких факторів: 

 прискорення розвитку технологій, що носитимуть міждисциплі-

нарний характер (біо-, нано-, матеріальні та інформаційні технології); 

 розвиток технологій буде вимагати системної політики та фінан-

сової підтримки з боку держави; 

 основним фактором, що гальмуватиме рух, буде створення ін-

фраструктурної бази для розвитку технологій; 

 низка технологій викликатиме серйозні суспільні дебати, 

пов’язані з етикою, захистом інформації тощо [14].  

Ставлення до інновацій у бізнесових колах України важко назвати од-

нозначним – воно досі залишається зваженим і обережним.  

На рис. 3.1.1 зображені результати соціологічного опитування пред-

ставників ділових кіл України з метою виявлення їх готовності до запрова-

дження інновацій у свою діяльність. 

 

 
Рис. 3.1.1. Ставлення ділових кіл України до інноваційності [3, c. 54] 

 

Дане соціологічне дослідження відображає вітчизняні реалії, адже ча-

стка інвестицій у придбання прогресивних машин та обладнання, програм-

ного забезпечення, зовнішніх знань і технологій є у 5–7 разів нижчою, ніж 

у інноваційно-розвинутих країнах. Парадоксально, що поряд із загальнос-
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вітовою тенденцією до нарощування інноваційних інвестицій в Україні 

відбувається скорочення їхньої частки в загальному обсязі капітальних ін-

вестицій з 6,5% у 2002 р. до 4,3% у 2010 р.   

За даними НАН України, в її економіці значна питома вага (майже 

97 %) припадає на технології третього (металургійна, хімічна, аграрна га-

лузі) і четвертого (нафтохімія, енергетика, важке машинобудування) тех-

нологічних укладів – технології середини XX ст., лише 3 % – на п’ятий та 

шостий уклади (електроніка, обчислювальна та телекомукаційна техніка, 

програмне забезпечення, роботобудування, інформаційні послуги, біоме-

дична інженерія). Саме ці технології мінімум на один порядок збільшують 

додану вартість на одиницю продукції, надходження до Державного бю-

джету та сприяють подальшому соціально-економічному розвитку країни 

[8]. 

Про це свідчить досвід розвинених країн (США, Японії та країн ЄС), в 

яких зростання ВВП на 60–90% здійснюється за рахунок інноваційного 

чинника [9].В Бразилії та Індії частка національного доходу, яка формуєть-

ся за рахунок продажу ресурсів, становить близько 22% та 10% відповідно, 

тобто значну частку національного доходу створено від продажу високоте-

хнологічних товарів. В Україні ж національний дохід на 50 – 60% його об-

сягу складається з находжень продажу ресурсів [4]. 

Особливістю національної економіки є те, що в переважній більшості 

галузей промисловості виробляється продукції набагато більше, ніж спо-

живається в країні, спостерігається велика залежність від кон’юнктури сві-

тового ринку. Частка високотехнологічної продукції, яка менше залежить 

від коливань попиту на ринку, в загальному експорті України не переви-

щує 6% та має тенденцію до скорочення. Зростання експорту наукоємної 

продукції можна досягти тільки за рахунок виваженої інноваційної політи-

ки, в якій одне з головних місць посідають фінансові інструменти стиму-

лювання впровадження інновацій у промисловість. 

Якщо у розвинутих країнах інноваційна діяльність є одним із найваж-

ливіших засобів збагачення країни і кількість інноваційно активних про-

мислових підприємств у цих країнах досягає 70–80%, то в Україні цей по-

казник постійно зменшується від 26% у 1994 р. до 17,4% у 2012 р. Міжна-

родна практика свідчить: якщо у ВВП країни частка інноваційної продукції 

складає менше 20%, то національна продукція втрачає конкурентоспромо-

жність. Слід зазначити, що серед країн ЄС мінімальні показники іннова-

ційної активності мають Португалія – 6% і Греція – 29%, проте навіть ці 

показники удвічі вищі, ніж в Україні. А порівняно з країнами-лідерами, 

такими як Нідерланди (62%), Австрія (67%), Німеччина (69%), Данія (71%) 

та Ірландія (74%), цей розрив з Україною збільшується майже у п’ять разів. 

На світовому ринку високих технологій вітчизняна продукція займає мен-

ше одного відсотка [24].  
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Одним із чинників такого стану є те, що в Україні на вкрай низькому 

рівні знаходиться фінансування наукової діяльності. За нинішнього фінан-

сування неможливий розвиток науки як базису інноваційного розвитку 

країни. Побудова «економіки знань» визначена як одна з п’яти ключових 

цілей ЄС у Лісабонській стратегїї, і відповідно до цієї стратегії передбача-

ється фінансування науки в обсязі не менше 3% від ВВП. Деякі країни Єв-

ропи навіть перевищили запланований показник, наприклад, у Швеції він 

складає 4%. Обсяг бюджетного фінансування науки в Україні нижчий від 

законодавчо встановленого (1,7% ВВП) і складав за попередні роки у сере-

дньому 0,4–0,5% ВВП [2].  

Таким чином, на сьогодні рівень інноваційної активності в Україні, 

впровадження інновацій та відтворення ринкового сегменту виробництва 

інноваційної продукції залишається недостатнім для забезпечення іннова-

ційного прориву національної економіки (табл. 3.1.2). 

Таблиця 3.1.2 

Інноваційна активність промислових підприємств України  

протягом 2008–2012 рр. [18] 

Показник 
Рік 

2008 2009 2010 2011 2012 

Питома вага підприємств,  

що займалися інноваціями, % 
13 12,8 13,8 16,2 17,4 

Загальна сума витрат підприємств, 

що займалися інноваціями, млн грн 
11994 7950 8046 14334 11481 

Питома вага підприємств,  

що впроваджували інновації, % 
10,8 10,7 11,5 12,8 13,6 

 

В Україні, яка має високі показники розвитку сфер, що є первинними 

джерелами інноваційного розвитку, інноваційний потенціал використову-

єтьсяпорівняно з іноземними країнами менш ефективно. Це створює загро-

зу перетворення України в державу, яка експортує сировинні ресурси для 

промислового та інтелектуального виробництва. Стан інноваційної діяль-

ності в Україні більшість експертів-науковців визначають як кризовий і 

такий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у країнах, 

для яких інноваційний розвиток є пріоритетним завданням економічної 

стратегії.  

У табл.3.1.3. наведено основні чинники, що стримують розвиток інно-

ваційної діяльності підприємств. 
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Таблиця 3.1.3 

Чинники, що стримують інноваційний розвиток  

вітчизняних підприємств [16, c.47] 

Чинник Частка підприємств, % 

Нестача власних коштів 83 

Недостатня фінансова допомога держави 56,6 

Великі витрати на нововведення 55,9 

Високий економічний ризик 38,9 

Недокосконалість законодавства 37,7 

Тривалий термін окупності нововведень 34,6 

Відсутність коштів у замовників 31,7 

Нестача інформації про нові технології 19,5 

Відсутність можливостей для кооперації 18,5 

Нестача інформації про ринки збуту 18,3 

Відсутність кваліфікованого персоналу 17,2 

Відсутність попиту на продукцію 16 

Несприйнятливість підприємства до нововведень 14,5 

 

На жаль, у практиці України інноваційний розвиток не став однією з 

головних характеристик зростання її економіки. Протягом кількох років 

спостерігались позитивні тенденції, але вони мали переважно тимчасовий 

характер і змінювалися слабкими зрушеннями в економіці. Це свідчить про 

те, що інноваційні процеси в Україні є нестійкими та позбавлені чітких до-

вготермінових стимулів для інноваційної діяльності. Щоб в Україні все ж 

таки розвивалась інноваційна діяльність, необхідно здійснити комплекс 

організаційно-економічних заходів, що охоплюватимуть: проведення ефе-

ктивної державної інноваційної політики із урахуванням темпів і пропор-

цій розвитку науки, технологій і виробництва; вдосконалення механізму 

захисту прав інтелектуальної власності та процедур патентного захисту 

інновацій; забезпечення сприятливого клімату для створення власних нау-

комістких виробництв повного циклу завдяки використанню різних форм 

державної підтримки; розвиток інноваційної інфраструктури через покра-

щення системи інформаційного забезпечення інноваційної діяльності, сер-

тифікації та впровадження розробок, підготовки і перепідготовки кадрів; 

забезпечення комерціалізації наукових результатів завдяки формуванню 

основ для ефективного партнерства державного та підприємницького сек-

торів в інноваційній сфері; розширення міждержавного співробітництва у 

галузі наукових розробок та інноваційної діяльності, координації зусиль у 

питаннях розвитку пріоритетних для кількох держав напрямів [17, с. 288–

289].  
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3.1.3. Міжнародна безпека  

Критична ситуація, що склалася в Україні після зміни владного режи-

му, виявила не тільки хронічну слабкість її державно-політичного устрою, 

а й ілюзорність системи міжнародної безпеки. Під поняттям міжнародної 

(глобальної) безпеки розуміють такий стан міждержавних відносин, за яко-

го практично виключається загроза виникнення воєнних конфліктів під час 

врегулювання міждержавних (міжкоаліційних, міжцивілізаційних) проти-

річ [5]. Трохи інше визначення подається у словнику-довіднику міжнарод-

них економічних термінів А.П. Голікова та П.О. Черномаза. Міжнародна 

безпека – це система міжнародних відносин, що базується на дотриманні 

всіма державами загальновизнаних принципів і норм міжнародного права 

та виключає вирішення суперечок і розбіжностей між ними за допомогою 

сили або її загрози [1]. Автори словника стверджують, що з поняттям між-

народної безпеки тісно пов’язана категорія національної безпеки. Остання 

являє собою стан захищеності життєво важливих національних інтересів в 

економічній, політичній, військовій, екологічній, інформаційній та інших 

сферах від реальних та потенційних загроз [1]. 

Загалом національна безпека – це комплекс взаємопов’язаних елемен-

тів єдиної системи (рис.3.1.2). 

 

 
Рис. 3.1.2. Функціональні елементи системи національної безпеки [5] 

 

Сучасний стан міжнародних відносин України віддзеркалює кризу си-

стеми національної безпеки в межах регіональної та міжнародної безпеки. 

У березні 2014 р. дипломатичний процес, пов’язаний із включенням Криму 

до складу РФ і подальшою ескалацією конфлікту в Східній Україні, виявив 

традиційні обмеження політико-правового та зовнішньополітичного реагу-

вання на виникнення масштабної регіональної кризи. Принаймні провідні 

учасники міжнародної системи продемонстрували цілковиту неспромож-

ність зупинити процеси ескалації міжнародно-політичного конфлікту [12]. 
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Неефективність політичної та воєнної безпеки справила негативний вплив 

і на дві інші важливі функціональні складові національної безпеки – еко-

номічну й інформаційну.  

Виклики політичній та воєнній безпеці України проявляються через 

загострення збройного протистояння, пов’язаного з численними людськи-

ми жертвами, руйнуваннями та вимушеними внутрішніми міграціями, по-

бічним наслідком конфлікту стає мілітаризація відносин, формується прак-

тика розв’язання будь-яких спорів із використанням зброї та насильства. 

Зростає загроза терроризму в різних формах та по всій території України 

[23]. Цей процес супроводжується масованим тиском – інформаційно-

пропагандистським й економічним. Події останнього часу свідчать про аб-

солютну непідготовленість державних інституцій до протидії внутрішнім 

та зовнішнім ризикам, а також про низьку дієздатність інститутів світової 

колективної безпеки.  

Вразливим виявився економічний сектор. Слабка диверсифікація рин-

ків збуту української продукції, прив’язаність до російського ринку важ-

ливих секторів вітчизняного господарства, відсутність альтернативних 

джерел постачання ресурсів – усе це перетворилося на питання національ-

ної безпеки. Промисловість, інфраструктура залишаються енерговитрат-

ними й малоефективними. Активне використання важелів економічного 

тиску призводить сьогодні до відтоку капіталу, безробіття, зростання ко-

мунальних тарифів. 

Економічна безпека представляє собою певний стан, за якого забезпе-

чується захист життєво важливих національних інтересів, гармонійний, 

соціально орієнтований розвиток країни, достатній економічний потенціал 

навіть за найнесприйнятливіших внутрішніх та зовнішніх процесів. За ви-

значенням І.В. Бураковського, економічна безпека – це невразливість до 

негативного впливу економічних інструментів, якими маніпулюють інші 

держави щодо даної. Прикладами використання економічних маніпуляцій 

можуть слугувати як пропозиція РФ Україні стати членом Митного союзу 

в обмін на знижку на газ, так і двосторонні угоди, які пропонує ЄС своїм 

парнерам: Угода про оцінку відповідності (надання переваг третім країнам, 

які межують з ЄС у тих секторах, де їх правила та стандарти приведені у 

відповідність із європейськими).  

Економічна безпека, на нашу думку, базується на трьох основних 

принципових засадах:  

 економічна незалежність; 

 стійкість і стабільність національної економіки; 

 здатність до саморозвитку і прогресу, до ефективної   імплемен-

тації інновацій. 

На прикладі України світова спільнота впевнилася у вкрай гострій не-

обхідності посилювати регуляторну функцію міжнародного права та від-
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повідальність за його порушення. Україна має зробити свій внесок у сти-

мулювання безпекових процесів у Європі та світі, насамперед в економіч-

ній сфері, оскільке українське суспільство вже мало можливість перекона-

тися у руйнівних наслідках прорахунків і пасивності у питаннях економіч-

ної безпеки. 

Відсутність адекватної інформаційної та культурної політики спричи-

нила окупацію свідомості значної частини громадян. Вітчизняний інфор-

маційний простір без належного російськомовного й англомовного конте-

нту виявився замкненим, неконкурентним, не готовим донести українську 

позицію до світової спільноти [25].  

Негативними тенденціями сучасного інфопростору України є те, що: 

 деякі ЗМІ перебирають на себе пропагандистську функцію, не 

властиву демократичній журналістиці; 

 зросла кількість неперевіреної інформації («деза», чутки, офіці-

оз), у тому числі й з соцмереж; 

 суттєво зменшився баланс у новинах (деякі медіа-групи не збала-

нсовують одну точку зору додатковими коментарями з інших джерел);  

 відсутня тактика повідомлення новин в умовах війни; 

 «джинса» (заздалегідь підготовлений, замовлений і проплачений 

матеріал) знову повертається.  

Не менш важливою проблемою вітчизняного інформаційного поля є 

комунікація за схемою «влада–суспільство». Так, наприклад, відсутні ко-

ординація між інформаційними службами різних структур, повноцінна ко-

мунікація центру з регіонами, а також між самими регіонами, внаслідок 

чого формуються стереотипні уявлення між населенням різних адміністра-

тивно-територіальних одиниць України. Органи державної влади та їх 

прес-служби є закритими, не здатними на відкритий діалог із зовнішнім 

світом.  

Крім того, кризовий стан інформаційного середовища України ускла-

днює низький рівень медіаграмотності населення, що віддзекралюється у 

незнанні особливостей функціонування медіа та нездатності критично ми-

слити. Внаслідок цього розвиваються надмірна чутливість до пропаганди, 

несприйняття альтернативних джерел інформації та нездатність відрізнити 

реальність від вигадки. 

Варто зауважити, що загальний обсяг інформації про Україну та її зо-

внішню політику незначний, неадекватний її потенціалу. Крім того, в де-

яких секторах світового інформаційного простору (окремих регіонах пла-

нети, верствах світової громадськості, ділових колах тощо) такої інформа-

ції взагалі немає. Наявна інформація значною мірою є тенденційна. Зокре-

ма, у Європі та Північній Америці значно поширене (як на побутовому рі-

вні, так і в ЗМІ) уявлення про Україну як про невелику, сильно зруйновану 

Чорнобилем країну, де при владі перебуває корумпований уряд, що підт-
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римує антисемітизм і продає зброю арабським терористичним організаціям 

[13]. 

Занепад української інформаційної сфери відбувається на всіх рівнях: 

як на рівні виробництва інформації, так і на рівні її споживання. Одним із 

факторів, що зумовлює такий стан справ, є, на нашу думку, недооцінка ук-

раїнським суспільством інформаційних продуктів. Насправді, інформація у 

сучасному світі займає не менш вагому нішу, аніж матеріальні або енерге-

тичні ресурси, та може якісно впливати на зміни у суспільному житті. Бі-

льше того, наразі зростання інформаційної сфери перевищує темпи зрос-

тання економіки. У таких умовах українське інформаційне поле просто не 

має права залишатися поза межами глобального і ігнорувати ті виклики, 

котрі перед ним ставить сучасність. 

Враховуючи вищевикладене, можна вважати, що першочерговими за-

вданнями української політичної еліти є побудова нової архітектури сис-

тем економічної та інформаційної безпеки, поступовий перехід від «безпе-

ки існування» до «безпеки розвитку», а разом з тим і створення нового зо-

внішньополітичного іміджу країни, яка буде асоціюватися не тільки з тех-

ногенними катастрофами й експортом військової техніки.Таким чином, 

існування України як повноцінного та успішного суб’єкта міжнародних 

відносин та світового політичного процесу базується на її економічному 

потенціалі, здатності вчасно відповідати на виклики національній безпеці 

та будь-якій із її форм, а також можливості створювати, ефективно запози-

чувати і запроваджувати інновації, спираючись як на власний досвід, так і 

на досвід інших країн.  
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3.2. МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ  

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ШЛЯХ  

ДО ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ____________________■ 

 

 

 

 
 

 

Розвиток економіки України в сучасних умовах посилення міжнарод-

ної конкуренції багато в чому обумовлюється наявністю в структурі країни 

потенційно конкурентоспроможних на світовому ринку галузей промисло-

вості та їх спроможністю своєчасно реагувати на економічні, технічні й ін-

формаційні зміни, що відбуваються в світі під впливом економічної інтер-

націоналізації. Здатність галузей народного господарства утримувати і на-

рощувати стійкі позиції на світовому ринку, діючи в умовах глобальної кон-

курентної боротьби, має особливе значення, тому що вона дозволяє за-

безпечити створення валютних резервів, необхідних для модернізації та 

структурної перебудови виробництва. 

 

3.2.1. Теоретичні основи управління міжнародною конкуренто-

спроможністю 
Сьогодні спостерігається домінування сировинної і низькотехнологіч-

ної спеціалізації України у міжнародному поділі праці і зниження ефекти-

вності зовнішньоекономічної діяльності промислових галузей внаслідок 

виникнення структурної деформації економіки. Політика «вимушеної» ре-

структуризації економіки та недосконалість державного регулювання при-

звели, з одного боку, до посилення ролі сировинних, низькотехнологічних, 

енергомістких та екологічно брудних галузей, з іншого – до послаблення 

потенціалу високотехнологічних виробництв, перш за все в машинобудів-

ному комплексі. 

В той же час згідно з тенденціями, які намітилися в світовій економі-

ці, в умовах глобалізації економічного простору в довгостроковій перспек-

тиві не існуватиме локального українського ринку, тому питання забезпе-

чення конкурентоспроможності  українських підприємств набуває дуже 

високої актуальності. Це пояснює зростаючу увагу до проблем конкурен-

тоспроможності з боку таких відомих українських вчених, як А.С. Гальчи-

нський, Р.О. Заблоцька, Т.В. Кремень, Ю.І. Продіус, Т.М. Степанкова, А.С. 
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Філіпенко. Протягом останніх десятиріч проблеми конкурентоспроможно-

сті досліджуються провідними західними вченими, зокрема науковою 

школою Майкла Портера. 

Вступ України до СОТ, запровадження режиму вільної торгівлі з ЄС 

приводять до того, що в середньостроковій перспективі структура попиту на 

промислові товари в Україні буде змінюватися згідно зі структурою попиту 

на аналогічні товари в світі. Одночасно разом із глобалізацією ринків спос-

терігатиметься глобалізація конкурентної боротьби. Конкурентоспромож-

ність підприємств залежатиме не тільки від факторів зовнішнього середо-

вища, але і від їх здатності здійснювати цілеспрямовані заходи щодо її роз-

витку. Важливою передумовою розвитку конкурентоспроможності підпри-

ємств є впровадження відповідних організаційних механізмів управління 

конкурентоспроможністю. Складність проблеми полягає не тільки в тому, 

що на відміну від західних підприємств, історично орієнтованих на ринок, 

вітчизняні підприємства спрямовані на виробництво, але і в тому, що теорія 

та методи сучасного менеджменту не пристосовані до забезпечення систем-

ного управління конкурентоспроможністю. 

В той же час більшість авторів концентрують свою увагу на вивченні 

загальних підходів до управління конкурентоспроможністю економічних 

об’єктів, таких як товари, підприємства, галузі та національні економіки в 

цілому, тоді як приділяють мало уваги врахуванню їхнього економічного 

стану. Іншими словами, той чи інший метод забезпечення конкуренто-

спроможності економічного об’єкта може бути ефективно використаним, 

лише якщо існують відповідні передумови для його застосування. Це зага-

льне правило в повній мірі може бути застосоване і до управління міжна-

родною конкурентоспроможністю України. Зокрема, в останні роки в світі 

приділяється значна увага високотехнологічному розвитку. Впровадження 

технологічних інновацій розглядається як важливий фактор успішного 

економічного розвитку країн. Високі технології дозволяють підвищувати 

продуктивність праці, забезпечувати лідерство на ринку, зменшувати ви-

трати на виробництво, тобто досягати високого рівня міжнародної конку-

рентоспроможності [4]. В той же час впровадження високих технологій 

потребує досягнення відповідного рівня міжнародної конкурентоспромож-

ності країни.Виходячи з цього, постає проблема аналізу стану міжнародної 

конкурентоспроможності економіки України з точки зори можливості її 

переходу на високотехнологічний шлях розвитку. 

Вивчення поняття і складових конкурентоспроможності проводиться 

як вітчизняними, так і закордонними вченими. У світі історично сформу-

валося кілька шкіл вивчення конкурентоспроможності. Зокрема, можна 

виділити такі основні школи, що досягли найбільших успіхів, наукових і 

практичних результатів у цьому напрямку: 
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 Гарвардська школа бізнесу (М. Портер, А. Чандлер, М. Енрайт, 

Дж. Макартур). Ця школа глибоко вивчала проблеми менеджменту конку-

рентоспроможності товарів, компаній і галузей, приділяючи найбільшу 

увагу питанням стратегічного управління. На думку представників цієї 

школи, між собою конкурують не країни, а фірми. Іншим результатом цієї 

наукової школи став кластерний підхід, який отримав широке розповсю-

дження як засіб розвитку конкурентоспроможності країн. Саме цією нау-

ковою школою розроблено Індекс глобальної конкурентоспроможності 

(ІГК), на який Всесвітній економічний форум повністю перейшов з 2006 р.; 

 школа, що базується на компетентнісному підході (С.К. Праха-

лад, Г. Хамел, К.А. Бартлетт, С. Гошал). Визначивши необхідні компетен-

ції та навчившись набувати їх швидше та ефективніше, ніж конкуренти, 

компанії отримують можливість встановити найбільш ймовірне джерело 

конкурентної переваги. Наприклад, Г. Хамел і С. К. Прахалад визначають 

ключові компетенції як «колективне навчання організації, зокрема, вміння 

координувати різноманітні виробничі навички та інтегрувати численні те-

хнологічні потоки». Вчені закликають організації сприймати себе як порт-

фель ключових компетенцій, а не просто як групу бізнес-одиниць; 

 школа, яка об’єднує вчених з країн СНД (Р. А. Фатхутдинов, 

Ю. Б. Іванов, Ю .В. Полунєєв, Г. С. Бондаренко, А. Е. Воронкова, А. Гра-

дов, С. Мятолич, С. Єрмолов, Г. Азоєв, А.Челенков та ін.). Дослідження 

вітчизняних авторів відрізняються широким розмаїттям точок зору і на-

прямків дослідження різних рівнів конкурентоспроможності, набору скла-

дових та її оцінки. 

Конкурентоспроможність в цілому можна розглядати на декількох рів-

нях. Такий розподіл зустрічається в роботах багатьох авторів, а саме: Р. А. Фа-

тхутдинова[11], Н. А. Ніколаєвої[5], С. М. Ємельянова[3] та багатьох інших. 

При цьому виділення рівнів є умовним, і кожен автор знаходить для себе най-

більш прийнятну класифікацію рівнів, застосовуючи певні припущення. 

У роботах Г. Л. Азоєва та А. П. Челенкова [1; 2] рівні конкуренто-

спроможності розглядаються як ієрархія, котра співвідноситься з рівнями 

конкурентних переваг, що, на думку авторів, є засадами конкурентоспро-

можності. При цьому наявність окремих конкурентних переваг автоматич-

но не означає найвищий рівень конкурентоспроможності. Тільки комплекс 

конкурентних переваг надає можливість порівняти між собою різні 

об’єкти, конкурентоспроможність яких необхідно оцінити. Підхід цих ав-

торів схематично зображено на рисунку 3.2.1. 

Цікавим є підхід Ю. В. Полунєєва, який фактично проводить знак то-

тожності між державною економічною політикою та політикою з підви-

щення конкурентоспроможності країни, головні пріоритети останньої вба-

чає у створенні та підтриманні у довгостроковій перспективі стабільного 

макроекономічного середовища; усуненні перешкод та спрощенні регуля-



244 

 

торно-правового поля для діяльності приватного сектору; усуненні переш-

код щодо свободи міжнародної торгівлі та руху капіталів; створенні фіска-

льних та економічних стимулів щодо спрямування інвестицій приватного 

сектору у головні структурні та інфраструктурні напрями, що посилюють 

«природні» конкурентні переваги підприємств та галузей економіки [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.1 Рівні конкурентоспроможності [1; 2] 

 

Для аналізу стану міжнародної конкурентоспроможності економіки 

України особливий інтерес представляє методика обрахунку Індексу гло-

бальної конкурентоспроможності (GCI). Вона враховує той факт, що, за 

теорією (праці Майкла Портера та інших учених), країни різняться за кон-

курентними перевагами залежно від рівня доходу на душу населення [7–9]. 

Для бідних країн (ВВП на душу населення менш ніж 2000 дол. США) 

перевагою є дешева робоча сила та природні ресурси (за наявності таких). 

Вони перебувають на так званій «факторній» стадії (factor-driven 

economies). Для реалізації їхніх переваг їм насамперед потрібна належна 

якість системи охорони здоров’я, початкової освіти, державних інституцій, 

макроекономіки та інфраструктури – так званих «базисних передумов». На 

всіх подальших стадіях розвитку вимоги щодо цих передумов вважаються 

здебільшого задоволеними, але останні в жодному разі не втрачають свого 

значення.  

Для країн середнього рівня розвитку (ВВП на душу населення – 3000–

9000 дол. США) набувають більшої ваги наступні фактори: ефективність 

ринків («стадія ефективності», efficiency-driven economies), а для найбага-

тших країн (ВВП на душу населення понад 17000 дол. США) – інновацій-

ність («стадія інноваційності», innovation-driven economies).  

Країни, що не належать до наведених категорій, вважаються «перехі-

дними», і до них застосовуються проміжні вагові коефіцієнти, розраховані 

на основі фактичного рівня ВВП на душу населення.  

Переваги суспільно-економічного устрою 

Переваги в управлінні суспільством 

Конкурентні переваги фірм та систем їх 

взаємодії 

Конкурентні переваги в управлінні компа-

нією 

Конкурентні переваги в управлінні  

розробкою та реалізацією товарів 

Лідерство економіки 

Конкурентоспроможність 

економіки 

Конкурентоспроможність 

галузі 

Конкурентоспроможність 

компанії 

Конкурентоспроможність 

товару 
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М. Портер наводить як теоретичні, так і деякі емпіричні докази досто-

вірності своєї теорії. Зі зростанням рівня доходів на душу населення, з од-

ного боку, стає невигідним «просте» виробництво, отже, виграють ті, хто 

може швидко та гнучко пристосовуватися до мінливої кон’юнктури рин-

ків, приваблюючи інвестиції; а з іншого – з’являються певні передумови 

для такого пристосування: більш освічені кадри, вища якість інституцій 

тощо. У найбагатших країнах матеріальне виробництво стрімко втрачає 

вигідність. Натомість високі доходи може забезпечити інноваційність у 

«чистому» вигляді, тобто здатність створювати нову інформацію, а також 

«витончену» організацію бізнесу (business sophistication), необхідну для 

створення, відбору та впровадження інновацій. Крім того, багатші країни, 

на відміну від бідніших, характеризуються платоспроможним внутрішнім 

попитом на інновативні (зазвичай недешеві) товари та послуги. 

 

3.2.2. Дослідження рівня міжнародної конкурентоспроможності 

економіки України як передумови її високотехнологічного розвитку 
Розглянемо місце України у міжнародних рейтингах, щоб оцінити 

конкурентоспроможність української економіки (табл. 3.2.1). 

За глобальним індексом конкурентоспроможності (Global 

Competitiveness Index, GCI) 2014 року Україна потрапляє у третю чверть 

рейтингу. Цей індекс, разом з Індексом економічної свободи, Індексом 

сприйняття корупції, Індексом залучення інвестицій Конференції ООН з 

торгівлі та розвитку, індексом глобалізації консалтингової компанії A. T. 

Kearney використовуються стратегічними інвесторами, політиками, гро-

мадськими організаціями й дослідниками для оцінки економічного середо-

вища та перспектив економічного росту країни. 

Український ринок промислової продукції ще не набув гнучкості, при-

таманної ринкам Європи, США, Японії та інших розвинених країн світу. 

Згідно розрахунків глобальної конкурентоспроможності країн світу, Україна 

належить до категорії країн з так званою «efficiency-driven economy» (еко-

номіка, орієнтована на нарощування ефективності). Це вже не «factor-driven 

economy» (економіка, орієнтована на створення виробничого потенціалу), 

але і не «innovation-driven economy» (економіка, орієнтована на інновації).  

Для EDE характерною є задача підвищення ефективності виробничих 

процесів та якості продукції. Підвищення рівня конкурентоспроможності 

для цього типу економіки досягається за допомогою інвестицій у створення 

ефективної інфраструктури, «дружнього для бізнесу» державного управлін-

ня, сильних стимулів для інвестицій, поліпшення навичок за рахунок нав-

чання, поліпшення доступу до інвестиційного капіталу. 

Тож, щоб Україні розвивати конкурентоспроможність, їй необхідно, в 

першу чергу, забезпечити перехід до економіки відкритого типу, створити 
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ефективні інститути, які гарантуватимуть прийнятні умови для розвитку 

бізнесу.  

 

 

Таблиця 3.2.1 

Позиція України за міжнародними рейтингами 

№ Показник 

Позиція  

в рейтингу Зміст рейтингу 

2009 2013 2014 

1 

Рейтингведення 

бізнесу 

The Doing Business 

145 

(181) 

137 

(183) 

112 

(189) 

Рейтинг ведення бізнесу (легкість відкриття 

компанії, ліцензування, найму працівників, 

реєстрація власності, отримання кредиту, 

захист інтересів інвесторів) 

http://www.doingbusiness.org/reports/global-

reports/doing-business-2014 Doing Business 

2014. Doing Business in a More Transparent 

World 

2 

Індекс глобальної 

конкурентоспромо-

жності економіки  

World Economic 

Forum 

82 

(133) 

84 

(144) 

76 

(144) 

Конкурентоспроможність (якість інституцій, 

інфраструктура, макроекономічна стабіль-

ність, освіта, розвиненість фінансового рин-

ку, технологічний рівень, інноваційний по-

тенціал) 

http://www.weforum.org/reports/global-

competitiveness-report-2014-2015 

3 

Рейтинг конкуренто-

спроможності 

World 

Competitiveness 

Yearbook 

54  

(56) 

49  

(60) 

49  

(60) 

Дослідження конкурентоздатності (стан 

економіки, ефективність уряду, ефективність 

бізнесу та стан інфраструктури) 

http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/wcc 

/WCYResults/1/scoreboard_2014.pdf 

4 

Корупційний індекс 

Transparency 

International 

146 

(180) 

144 

(170) 
н/д 

Індекс корупційності 

http://cpi.transparency.org/cpi2013/ 

5 

Індексекономічної-

свободи 

Heritage Foundation 

152 

(179) 

161 

(177) 

155 

(165) 

Визначення ступеню свободи економіки 

(ділова, торгова., фінансова, грошово-

кредитна, інвестиційна, фінансова, трудова 

свобода, свобода від Уряду, від корупції, 

захищеність прав власності) 

http://www.heritage.org/index/ranking 

 

Загальновідомим фактом є те, що інноваційна активність українських 

підприємств не є задовільною. Це пояснюється відсутністю достатньої 

економічної свободи для ведення бізнесу, яка заохочувала би інвесторів до 

фінансування проектів у сфері технологічних інновацій. Така ситуація є 

незадовільною, бо якщо Україна не зможе конкурувати на міжнародному 

ринку високотехнологічної продукції, вона поступово втрачатиме внутрі-

шні ринки і, як наслідок, єдиною конкурентною перевагою для неї деякий 

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015
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час буде залишатись ресурсний потенціал країни, який однак не є невичер-

пним. Саме тому важливого значення набуває питання, яким же шляхом 

слід йти, щоб, незважаючи на несприятливі умови, все-таки забезпечувати 

певний прогрес у сфері технологічних інновацій. 

В цьому зв’язку слід ще раз наголосити, що, за результатами розрахун-

ку глобального індексу конкурентоспроможності, Україну разом з іншими 

країнами СНД було зараховано до країн з низьким рівнем розвитку. У 2013 

р. Україна посіла 84-е місце (серед 144 країн) – найнижча позиція країни за 

історію її включення до розрахунку Індексу. В 2014 р. рейтинг дещо зріс, 

Україна опинилась на 76-му місці (з 144 країн). Якщо у 2010 р. її найближ-

чими сусідами стали Перу, Шрі-Ланка, Гватемала, Гамбія та Алжир, у 

2014 р. – Шрі-Ланка, Ботсвана, Словаччина, Хорватія, Гватемала. Найближ-

чі географічні сусіди України – Польща та Росія – посіли 43-є та 64-е місця 

відповідно. Очолили рейтинг GCI у цьому році Швейцарія, Сінгапур, США, 

Фінляндія, Німеччина, Японія, Гонконг, Нідерланди. До першої десятки та-

кож увійшли Швеція та Великобританія (табл. 3.2.2). 

Таблиця 3.2.2  

Рейтинг конкурентоспроможності деяких країн світу  

у динаміці 2010–2014 рр. 

Країна 
Позиція країни у рейтингу 

2009–2010 2013–2014 2014–2015 

Швейцарія 1 1 1 

Сінгапур 3 2 2 

США 2 5 3 

Фінляндія 6 3 4 

Швеція 4 6 10 

Данія 5 15 13 

Польща 46 42 43 

Литва 53 48 41 

Чехія 33 46 37 

Казахстан 67 50 50 

Російська Федерація 63 64 53 

Словаччина 41 78 75 

Україна 82 84 76 

Грузія 90 72 69 

Загальна кількість країн 133 144 144 

 

Як бачимо, за індексом конкурентоспроможності Україна перебуває в 

оточенні країн, що розвиваються. Частка продукції, яку можна вважати 

середньо- або високотехнологічною, складає в структурі зовнішньої торгі-

влі України лише 17 % (табл. 3.2.3) [10].  

В той же час навіть в умовах економічної нестабільності в січні-липні 

2014 р. частка імпорту товарів подібної категорії була 25 %[10]. Все це сві-

дчить про те, що високотехнологічний розвиток країни слід здійснювати з 
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використанням набору підходів, які рекомендуються саме для країн, що 

розвиваються, а не високорозвинених.  

 

 

Таблиця 3.2.3  

Структура зовнішньої торгівлі України за групами товарів, 2013 р.  

Назва групи товарів 

Експорт Імпорт 

тис. дол. 

США 

у % до 

2012 р. 

у % до 

загаль-

ного 

обсягу 

тис. дол. 

США 

у % до 

2012 р. 

у % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Усього 63312022,1 92,0 100,0 76963965,4 90,9 100,0 

І. Живі тварини; продукти тва-

ринного походження 
1084105,1 112,8 1,7 1892122,8 110,1 2,5 

II. Продукти рослинного похо-

дження 
8875943,5 96,3 14,0 2669782,0 109,9 3,5 

III. Жири та олії тваринного або 

рослинного походження 
3507131,8 83,3 5,5 403328,4 99,3 0,5 

IV. Готові харчові продукти 3557168,0 101,8 5,6 3218803,6 108,5 4,2 

V. Мінеральнi продукти 7494933,0 98,0 11,8 22362099,8 81,2 29,1 

VI. Продукцiя хiмiчної та 

пов’язаних з нею галузей про-

мисловості 

4327295,8 85,5 6,8 8435346,6 98,2 11,0 

VII. Полімерні матеріали, плас-

тмаси та вироби з них 
787814,4 78,8 1,2 4592891,4 102,8 6,0 

VIII. Шкури необроблені, шкіра 

вичищена 
148917,4 109,8 0,2 257421,1 104,1 0,3 

IX. Деревина і вироби з дереви-

ни 
1144395,4 107,9 1,8 416010,4 112,6 0,5 

X. Маса з деревини або інших 

волокнистих целюлозних мате-

ріалів 

1246778,7 110,1 2,0 1901960,6 104,9 2,5 

ХI. Текстильні матеріали та тек-

стильні вироби 
811128,7 103,5 1,3 2434672,9 95,0 3,2 

XII. Взуття, головнi убори, па-

расольки 
198737,4 113,0 0,3 794905,7 100,2 1,0 

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, 

цементу 
583131,6 100,1 0,9 1140777,3 103,1 1,5 

XIV. Перли природні або куль-

тивовані, дорогоцінне або на-

півдорогоцінне каміння 

118413,9 84,7 0,2 690298,9 139,9 0,9 

XV. Недорогоцінні метали та 

вироби з них 
17570747,8 93,0 27,8 5002923,2 95,5 6,5 

XVI. Машини, обладнання та 

механізми; електротехнічне об-

ладнання 

6975000,3 99,3 11,0 12470050,3 94,6 16,2 

XVII. Засоби наземного транс- 3344025,0 56,1 5,3 5901462,9 73,2 7,7 



Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації 

249 

 

порту, літальні апарати, плавучі 

засоби 

XVIII. Прилади та апарати оп-

тичні, фотографічні 
296264,1 99,9 0,5 1094273,8 89,8 1,4 

ХX. Рiзнi промислові товари 660972,9 108,5 1,0 892139,7 87,9 1,2 

Особливостям забезпечення технологічних інновацій та здійснення 

високотехнологічних проектів в країнах, що розвиваються, присвячені 

праці С. Шріниваца, Дж. Суца[17], А. Моррісона, К. Петробеллі, 

Р. Рабелотті [14], Дж.-Е. Ауберта [12], М. Белла [13], К. Павітта, Л. Кім, 

Р. Нельсона[15] та інших. Серед основних результатів наведених дослі-

джень, які можуть бути використані в Україні на сучасному етапі її розви-

тку, є вивчення явища технологічної конвергенції, механізмів включення 

підприємств у глобальні ланцюги створення високотехнологічної продук-

ції, а також їх входження до світових високотехнологічних кластерів. 

Таким чином, подальший розвиток міжнародної конкурентоспромож-

ності України може бути забезпечений за рахунок поєднання комплексу 

державних заходів, спрямованих на впровадження в ній економіки відкри-

того типу, з одночасним сприянням залученню вітчизняних підприємств до 

участі в міжнародній співпраці в галузі високих технологій. 
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3.3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

МАШИНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ 

МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ_______________________■ 

 

 

 

 
 

 

Рівень розвитку машинобудування для кожної країни, яка вважає себе 

більш-менш розвиненою, є певною «візитівкою», що свідчить про її при-

належність до клубу заможних і авторитетних країн. Для України, яка за 

радянських часів займала одне з провідних місць у світі за ступенем розви-

тку машинобудування, сьогодні особливо актуальною проблемою є визна-

чення перспектив цієї експортної галузі з урахуванням членства країни у 

СОТ, а також початку реальної інтеграції України після ратифікації 16 ве-

ресня Угоди про асоціацію з ЄС, а також розбудови нових взаємовигідних 

відносин з країнами Митного союзу – Росією, Білоруссю і Казахстаном 

(МС). 

Зазначена проблема вивчалася українськими вченими і фахівцями-

практиками такими, як В. М. Геєць[1], В. О. Точилін [2], В. Р. Сіденко[3], 

М. О. Кизим[4], Л. І. Федулова[5], О. Б. Саліхова[6], І. Клименко, О. Феді-

рко, І. Ус[7], В. Т. П’ятницький, І. В. Бураківський[8], В. М. Мовчан, Д. В. 

Ляпін[9], С. Козь’яков[13], А. Гончарук[14], Н. Ничай та багатьма іншими 

[1–15]. В той же час вказана проблема потребує постійної уваги і визна-

чення сучасних тенденцій, що склалися протягом шести років членства 

України в СОТ (з травня 2008 р.), а також з урахуванням офіційного звер-

нення України в середині вересня 2012 р. до Генеральної Ради СОТ щодо 

готовності України розпочати переговори про підвищення зв’язаних за зо-

бов’язаннями СОТ імпортних тарифів на 371 товарну лінію (а усіх тариф-

них ліній в українській товарній номенклатурі приблизно 11 600), з яких 

147 позицій – промислові товари [10–15].  

 

3.3.1. Особливості зовнішньої торгівлі продукцією машинобудування 

України 

Слід відмітити, що після вступу країни до СОТ для української про-

дукції в цілому відбулось суттєве зниження тарифних ставок та лібераліза-

ція доступу на світові ринки, разом з цим внутрішній ринок України став 

більш відкритим для імпортної продукції [2; 16–18].  
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В табл. 3.3.1 наведені значення середньозважених та середньоарифме-

тичних тарифних ставок в України до і після вступу до СОТ за основними 

видами продукції. 

Таблиця 3.3.1 

Значення середньозважених та середньоарифметичних тарифних ставок  

в України до і після вступу до СОТ [2; 16–18] 

Показники 

Середньозважена тарифна ставка 
Середньоарифметична тарифна 

ставка 

Попередня 

діюча до 

вступу в 

СОТ, % 

Після 

вступу до 

СОТ, % 

Відхи-

лення,в. п. 

+,- 

Попередня 

діюча до 

вступу в 

СОТ,% 

Після 

вступу до 

СОТ, % 

Відхи-

лення,в. 

п. +,- 

Всього за всією 

номенклатурою 

продукції 

7,02 5,09 -1,93 6,51 6,28 -0,23 

За продукцією 

промисловості 
6,11 4,77 -1,34 4,40 4,85 +0,45 

 

Сьогодні машинобудування України займає понад 10% в обсягах про-

мислового виробництва та понад 15% в загальному експорті товарів з краї-

ни.  

В табл. 3.3.2 наведені показники зовнішньої торгівлі України за галу-

зями та регіональними торговельними угрупуваннями за 2007 р. і 2012 р. 

(тобто до і через п’ять років після вступу України до СОТ) [17]. 

Структура експорту з України після вступу до СОТ в 2012 р. порівня-

но з 2007 р. у розрізі окремих видів продукції змінилась наступним чином: 

металургія – 27,5 % в 2012 р. у загальному обсязі по країні проти 42,2 % у 

2007 р.; машинобудування – 19,3 % проти 17,2 %; агропромислова продук-

ція – 26,0 % проти 12,7% у 2007 р.; хімічна промисловість – 7,4 % проти 

8,2 %; мінеральні продукти – 11,1 % проти 8,7 %. 

Структура імпорту в Україну після вступу до СОТ в 2012 р. порівняно 

з 2007 р. у розрізі окремих видів продукції змінилась наступним чином: 

металургія – 6,2 % в 2012 р. у загальному обсязі по країні проти 7,8 % у 

2007 р.; машинобудування – 26,5 % проти 32,6 %; агропромислова продук-

ція – 8,9 % проти 6,8%; хімічна промисловість – 10,1 % проти 8,8 %; міне-

ральні продукти – 32,5 % проти 28,5 %. Тобто можна констатувати, що в 

2012 р. порівняно з 2007 р. питома вага продукції машинобудування в Ук-

раїні зросла в експорті (в 1,12 рази) і впала в імпорті (в 1,23 рази). 
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Таблиця 3.3.2 

Показники зовнішньої торгівлі України за галузями та регіональними  

торговельними угрупуваннями за 2007 р. і 2012 р.[17; 19; 20] 

Показник 

2007 рік 2012 рік 

Темп росту 

2012 р. до 

2007 р., % 

Експорт 

млрд 

дол.  

США 

Імпорт 

млрд  

дол. 

США 

Сальдо 

 

Експорт 

млрд  

дол. 

США 

Імпорт 

млрд  

дол.  

США 

Сальдо 

 

Екс-

порт 
Імпорт 

Всього по Україні 49,25 60,67 -11,42 68,81 84,66 -15,85 139,7 139,5 

в тому числі:         

Металургія 20,79 4,74 +16,04 18,89 5,24 +13,65 90,9 110,5 

Питома вага в загаль-

ному обсязі, % 
42,2 7,8  27,5 6,2    

Машинобудування 8,48 19,80 -11,31 13,29 22,46 -9,18 156,6 113,5 

Питома вага в загаль-

ному обсязі, % 
17,2 32,6  19,3 26,5    

Агропромислова про-

дукція 
6,25 4,11 +2,14 17,88 7,52 +10,36 286,2 182,9 

Питома вага в загаль-

ному обсязі, % 
12,7 6,8  26,0 8,9    

Хімічна промисло-

вість 
4,05 5,32 -1,27 5,06 8,59 -3,53 125,0 161,5 

Питома вага в загаль-

ному обсязі, % 
8,2 8,8  7,4 10,1    

Мінеральні продукти 4,28 17,28 -13,01 7,65 27,54 -19,89 178,9 159,4 

Питома вага в загаль-

ному обсязі, % 
8,7 28,5  11,1 32,5    

Інші товари (крім пе-

релічених) 
5,41 9,42 -4,02 6,04 13,31 -7,26 111,8 141,2 

Питома вага в загаль-

ному обсязі, % 
11,0 15,5  8,8 15,7    

Довідково         

Євросоюз (27 країн) 13,92 22,22 -8,30 17,08 26,16 -9,08 122,7 117,7 

Питома вага в загаль-

ному обсязі, % 
28,3 36,6  24,8 30,9    

Митний союзЄврА-

зЕС 
15,66 19,87 -4,21 22,34 33,98 -11,64 142,6 171,0 

Питома вага в загаль-

ному обсязі, % 
31,8 32,8  32,5 40,1    

Інші країни 19,67 18,58 +1,09 29,39 24,52 +4,87 149,4 132,0 

Питома вага в загаль-

ному обсязі, % 
39,9 30,6  42,7 29,0    

 

Таким чином, внаслідок лібералізації режиму доступу України до зов-

нішніх ринків в результаті вступу до СОТ суттєвого збільшення обсягів 
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виробництва продукції машинобудівної галузі (МБГ) не відбулось. В той 

же час експорт продукції машинобудування у вартісному вимірі збільшив-

ся майже у 2,5 рази – з 42,8 млрд грн у 2007 р. до 106,2 млрд грн у 2012 р. і 

становив 73,8% в обсязі виробництва машинобудівної продукції. Імпорт 

продукції машинобудування збільшився у 1,8 рази. Частка продукції ма-

шинобудування в загальному експорті українських товарів зросла з 17,2% 

у 2007 р. до 19,3% у 2012 р., а в загальному імпорті товарів зменшилась з 

32,7% до 26,5% [17]. 

На рис. 3.3.1 і рис. 3.3.2 представлено динаміку експорту-імпорту 

продукції машинобудування України в 2012 р. і 2013 р. відповідно. 

 

 

Рис. 3.3.1. Динаміка експорту-імпорту продукції машинобудування  

України в 2012 р. [18; 20] 

 

 

Рис. 3.3.2. Динаміка експорту-імпорту продукції машинобудування  

України  в 2013 р. [18; 21] 
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У 2012 р. з України було експортовано продукції МБГ на суму 13,3 

млрд дол. США, у 2013 р. – на суму 10,6 млн дол. США. Обсяг імпорту 

продукції МБГ з різних країн світу становив 22,5 млрд дол. США у 2012 р. 

та 19,5 млрд дол. США у 2013 р. Сальдо торгівлі від’ємне, відповідно -9,2 

та -8,9 млрд дол. США у 2012 р. та 2013 р. 

Експорт продукції МБГ України здійснюється до країн СНД, Європи, 

Азії, Африки, Америки.  

 

3.3.2. Порівняння обсягів і структури зовнішньої торгівлі проду-

кцією машинобудування України на основних регіональних ринках 
В найбільших обсягах експорт продукції МБГ у 2012–2013 рр. (у ро-

змірі 6,9 млрд дол. США та 5,5 млрд дол. США, відповідно) здійснювався 

до Російської Федерації, що становить 51,9% як у 2012 р., так і у 2013 р. 

Сальдо торгівлі з РФ позитивне (+3,8 млрд. дол. США у 2012 р. та +2,8 

млрд дол. США у 2013 р.), але має тенденцію до скорочення у результаті 

зменшення обсягів як експорту, так і імпорту товарів машинобудування 

між Україною та Російською Федерацією. 

Питома вага експорту продукції МБГ України до країн ЄС складала 

у 2012 р. 19,5%, у 2013 р. – 19,8% (відповідно 2,6 та 2,1 млрд дол. США). З 

країнами ЄС сальдо зовнішньої торгівлі від’ємне. Його скорочення з -6,8 

млрд дол. США у 2012 р. до -6,4 млрд дол. США у 2013 р. пов’язане зі 

зменшенням обсягів як експорту, так і імпорту продукції машинобудуван-

ня до країн ЄС. Питома вага інших країн в експорті продукції МБГ Украї-

ни досягає 30%, що свідчить про поступову переорієнтацію ринку збуту 

продукції машинобудування України на інші країни світу. 

У додатку А в табл. А.1 представлено показники зовнішньої торгівлі 

основними товарами машинобудування України з країнами світу в 2012–

2013 рр., а у табл. А.2 і табл. А.3 – з Російською Федерацією та ЄС відпо-

відно [18; 20; 21]. 

На рис. 3.3.3 представлено товарну структуру експорту продукції ма-

шинобудування України в 2012 р. і 2013 р. відповідно. 

У структурі експорту продукції машинобудування у 2012 р. домінува-

ла товарна група за кодом 86 – залізничні локомотиви та вагони, питома 

вага яких у 2012 р. становила 30,9% (4107,2 млн дол. США). У 2013 р. про-

дукції за кодом 86 було експортовано значно менше (на суму 2463,6 млрд 

дол. США), що в загальній товарній структурі експорту продукції маши-

нобудування становить 23,2%. 

На першому місці у 2013 р. – продукція за кодом 84 – котли, машини, 

апарати і механічні пристрої: 28,6% у 2012 р. та 36,2% у 2013 р., що у вар-

тісному вимірі ставить 3794,8 та 3839,9 млн дол. США. Це продукція енер-

гетичного машинобудування – турбіни, котли парові, газогенератори, тур-

біни для судових силових установок, двигуни турбореактивні, турбогвин-
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тові та ін. На третьому місці – електричні машини і устаткування (код 85), 

питома вага яких складала 24,3% у 2012 р. та 29,5% у 2013 р. (у вартісному 

вимірі 3231,8 та 3134,0 млн дол. США). 

 

 

 

Рис. 3.3.3. Товарна структура експорту за основними видами продукції: 1 – 

залізничні локомотиви (86); 2 – реактори ядерні, котли, машини, апарати і 

механічні пристрої (84); 3 – електричні машини і устаткування (85); 4 – лі-

тальні апарати (88); 5 – засоби наземного транспорту, крім залізничного 

(автомобілі) (87); 6 – інше (89–91) [20; 21] 

 

На рис. 3.3.4 і рис. 3.3.5 представлено дані щодо питомої ваги експор-

ту провідних видів продукції МБГ України до РФ та ЄС у загальному об-

сязі експорту цієї продукції у 2012 р. і 2013 р. відповідно. 

В табл. 3.3.3 представлено дані щодо зовнішньої торгівлі України ос-

новними товарами машинобудування в 2012 р. і 2013 р.  
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Рис. 3.3.4. Питома вага експорту провідних видів продукції МБГ України 

до РФ та ЄС у загальному обсязі експорту цієї продукції у 2012 р. [20] 

 

 

Рис. 3.3.5. Питома вага експорту провідних видів продукції МБГ України 

до РФ та ЄС у загальному обсязі експорту цієї продукції у 2013 р. [21] 

 

Таким чином, можна зробити наступні висновки. 

1. Основними товарними групами у зовнішній торгівлі з РФ та ЄС у 

2012–2013 рр. є: 86 – залізничні вагони та локомотиви; 84 – котли, маши-

ни, апарати; 85 – електричні машини та устаткування; 88 – повітряні та ко-

смічні літальні апарати; 8701 – трактори; 8702–8712 –автомобілі легкові та 

інші моторні транспорті засоби. Погіршення торговельних відносин з РФ і 

скорочення закупівлі російськими підприємствами української продукції 

машинобудування призведе, перш за все, до скорочень таких масових ви-

робництв, як вагоно- та локомотивобудування, а також автомобілебуду-

вання. Від погіршення зовнішньоекономічних відносин з РФ машинобуді-

вна галузь України може втратити від 1,3 до 3,9 млрд дол. США за змен-
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шення обсягів експорту продукції машинобудування до РФ на рівні 25% та 

50%, відповідно до обсягу експорту у 2013 р. 

 

Таблиця 3.3.3 

Зовнішня торгівля України основними товарами машинобудування в2012 

р. і 2013 р., млн дол. США[18; 20; 21] 

Показник 
2012 р. 2013 р. 

Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

1. Загальний обсяг зовнішньої торгівлі України 68809,8 84658,1 63312,0 76964,0 

2. Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товара-

ми машинобудування, всього 
13286,7 22464,6 10615,3 19465,8 

3. Питома вага вартості продукції МБГ у зага-

льному обсязі зовнішньої торгівлі України, % 
19,3 26,5 16,8 25,3 

4. Провідні позиції експорту продукції маши-

нобудування України: 
    

4.1. Залізничні вагони та локомотиви, всього 4107,2 998,7 2463,6 19465,8 

у т.ч. до РФ, % 64,2 26,5 70,8 46,6 

до ЄС, % 6,7 26,1 5,3 2,5 

4.2. Котли, машини, апарати, реактори ядерні, 

всього 
3794,8 7226,9 3839,9 6900,5 

у т.ч. до РФ, % 59,8 18,1 57,9 18,0 

до ЄС, % 9,6 50,9 10,8 49,4 

4.3. Електричні машини і устаткування, всього 3231,8 5951,8 3134,0 5560,5 

у т.ч. до РФ, % 35,9 12,2 35,1 14,1 

до ЄС, % 46,3 32,2 47,9 33,5 

4.4. Автомобілі легкові та інші моторні транс-

порті засоби, всього 
0,509 5383,9 0,312 4881,2 

у т.ч. до РФ, % 71,9 10,2 47,8 8,7 

до ЄС, % 4,6 50,7 7,8 52,0 

 

2. Вступ України асоційованим членом до ЄС зараз не принесе знач-

них дивідендів машинобудівній галузі країни, тому що на іноземні інвес-

тиції в цю галузь з метою підвищення конкурентоспроможності її продук-

ції на європейському ринку очікувати не варто. В сучасних умовах необхі-

дно максимально прагматично утримувати обсяг товарообороту між Укра-

їною та РФ, якщо уряд прагне до захисту економічних інтересів вітчизня-

них товаровиробників та збуту продукції машинобудування.  

3. Для часткової компенсації цих втрат уряду країни необхідно: 

 більш повно використовувати надані після підписання політичної 

угоди з ЄС преференції у торгівлі з країнами ЄС; 

 вирішувати питання про стабільну фінансову підтримку розвитку 

інноваційного сектору в машинобудуванні для збільшення обсягів торгівлі 

з країнами ЄС електротехнічною продукцією машинобудування України, 
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яка порівняно з іншими видами продукції машинобудування в найбільшо-

му обсязі експортується до ЄС;  

 своєчасно і комплексно здійснювати економічні та політичні за-

ходи, які необхідні для збільшення обсягів зовнішньої торгівлі України з 

країнами ЄС промисловою продукцією, яка користується попитом; 

 вирішувати питання щодо можливості приєднання України до 

європейських програм у сферах машинобудування, енергетики, сільського 

господарства, інформатики тощо. 
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3.4. ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ:  

ГЛОБАЛЬНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ВИКЛИКИ______________________■ 

 

 

 

 

 

 

Сьогодні усі країни світу, які володіють виробництвами, здатними 

створювати високотехнологічну продукцію, намагаються захищати, сти-

мулювати і підтримувати власного виробника, зокрема тарифними і нета-

рифними заходами регулювання зовнішньої торгівлі. В умовах вибору Ук-

раїною шляхів інтеграції до світогосподарської системи, членства протя-

гом п’яти років (з травня 2008 р.) у СОТ, поглибленої інтеграції у формі 

асоціації до ЄС, збереження і розширення співробітництва з країнами МС 

вкрай актуальним постає питання оцінки впливу глобальних інтеграційних 

викликів для високотехнологічних галузей промисловості, що визначають 

місце країни в економіці майбутнього. 

Зазначена проблема вивчалася багатьма українськими вченими і фахі-

вцями-практиками такими як В. М. Геєць[1], В. Р. Сіденко[2],В.О. Точи-

лін[3],О. Б. Саліхова[5], Т. В. Бова,Н. Ничай, С. Ю. Козьяков,І. В. Бураков-

ський,В. Т. П’ятницький,В. П. Соловьев, А. Є. Никифоров,А. І. Гончарук, 

М. О. Кизим, [4; 6; 7], І. Ю. Матюшенко[4; 6; 7]та багатьма іншими. В той 

же час вказана проблема потребує постійної уваги і визначення сучасних 

тенденцій протягом 2012-2013 рр. 

 

3.4.1. Особливості зовнішньої торгівлі високотехнологічною про-

дукцією України 

Перш за все, слід зазначити, що Україна ще до офіційного приєднання 

до СОТ із метою прискорення переговорного процесу взяла зобов’язання 

щодо приєднання до 16 секторальних угод та ініціатив, які передбачали 

введення нульових ставок імпортного мита на понад третину тарифних лі-

ній промислової продукції (які складають основну частку імпорту), зокре-

ма за основними групами високотехнологічних товарів, які згідно з міжна-

родною класифікацією визначають рівень технологічного розвитку будь-

якої держави (5 груп за класифікацією Організація економічного співробі-

тництва та розвитку (ОЕСР)). Зокрема ОЕСР на базі Міжнародної стандар-

тної торгівельної класифікації (МСТК) до високотехнологічних галузей 

відносить: авіакосмічну; фармацевтичну; конторського обладнання; теле-

комунікаційного обладнання та приладобудування [8]. 

Так, нульове імпортне мито введене в Україні з 2004 р. на інформа-
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ційні технології та фармацевтичні препарати, з 2006 р. – на наукове облад-

нання і медичне обладнання; з 2010 р. – на цивільну авіацію [9]. Цей крок 

значно полегшив доступ на український ринок продукції так званого кри-

тичного імпорту з провідних країн світу і створило суттєві труднощі для 

українських виробників аналогічної високотехнологічної продукції, яка 

має відносно низький рівень конкурентоспроможності і на зовнішньому, і 

на внутрішньому ринку. 

Як наслідок, Україна в середині вересня 2012 р. офіційного звернулася 

до Генеральної Ради СОТ щодо готовності України розпочати переговори 

про підвищення зв’язаних за зобов’язаннями СОТ імпортних тарифів на 

371 товарну лінію (а усіх тарифних ліній в українській товарній номенкла-

турі приблизно 11 600), з яких 147 позицій – промислові товари.  

На рис. 3.4.1 і рис. 3.4.2 наведена динаміка обсягів і питомої ваги сві-

тового експорту-імпорту високотехнологічної продукції.  
 

 
Рис. 3.4.1. Динаміка об’ємів світового експорту-імпорту високотехнологіч-

ної продукції: 1 – експорт-імпорт високотехнологічної продукції; 2 – зага-

льний експорт-імпорт продукції [10; 11] 
 

Зважаючи на зменшення в період з 2012 р. по 2013 р. обсягів експорту 

та імпорту високотехнологічних товарів, спостерігається зниження частки 

високотехнологічної продукції в загальносвітовому імпорті, тоді як в екс-

порті спостерігається збільшення її частки.  

0

5000

10000

15000

20000

25000

2012 2013

1 

3121,2

1 

2872,3

2
18013,7

2 
16441

Млрд 

дол. 

США

Рік

Експорт

0

5000

10000

15000

20000

25000

2012 2013

1

3365,9
1

3012,6

2

18137,6
2

16635,9

Млрд 

дол. 

США

Рік

Імпорт



Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації 

263 

 

 
Рис. 3.4.2. Динаміка питомої ваги високотехнологічної продукції  

в загальносвітовому експорті-імпорті [10; 11] 

 

На рис. 3.4.3 та рис. 3.4.4 представлено структури світового експорту 

та імпорту високотехнологічної продукції  

 

 
Рис. 3.4.3. Структура світового експорту високотехнологічної продукції:  

1 – авіакосмічна; 2 – фармацевтична; 3 – конторське обладнання; 4 – кому-

нікаційне обладнання; 5 – приладобудування [10; 11] 

 

 
Рис. 3.4.4. Структура світового імпорту високотехнологічної продукції:  
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1 – авіакосмічна; 2 – фармацевтична; 3 – конторське обладнання; 4 – кому-

нікаційне обладнання; 5 – приладобудування [10; 11] 

В 2013 р. в структурі світового експорту та імпорту високотехнологі-

чної продукції найбільшу питому вагу займала продукція приладобудівної 

галузі – 36,6% та 36,6% відповідно,  найменшу –товари авіакосмічної галу-

зі – 9,6% та 9,8% відповідно. В світовому експорті та імпорті високотехно-

логічної продукції в 2013 р. порівняно з 2012 р. помітно зросла частка фа-

рмацевтичної продукції, а зменшилася – приладобудівної галузі. 

 

3.4.2. Порівняння обсягів і структури зовнішньої торгівлі висо-

котехнологічною продукцією України на регіональних ринках 

В табл. 3.4.1 і табл. 3.4.2 представлені обсяги і частка експорту-

імпорту високотехнологічної продукції за окремими країнами та угрупу-

ваннями. 

Таблиця 3.4.1 

Обсяги експорту-імпорту високотехнологічної продукції за окремими  

країнами та угрупованнями, млрд дол. США[10; 11] 

Країна/ 

група країн 

Рік 

2012 2013 

Експ. Імп. Сальдо Експ. Імп. Сальдо 

ЄС 434,6 413,0 21,6 459,2 421,7 37,5 

МС: 8,0 60,1 -52,2 9,3 60,4 -51,1 

Росія 6,5 52,3 -45,8 8,1 51,2 -43,1 

Білорусія 0,7 5,4 -4,7 0,6 3,0 -2,3 

Казахстан 0,8 2,5 -1,7 0,6 6,3 -5,7 

Україна 3,2 7,9 -4,6 2,6 7,2 -4,6 

Світ 3161,2 3365,9 -204,7 2872,3 3012,6 -140,3 

 

Таблиця 3.4.2 

Частка окремих країн та угрупувань в загальносвітовому експорті-імпорті 

високотехнологічної продукції, %[10; 11] 

Країна/група країн 

Рік 

2012 2013 

Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

ЄС 13,75 12,27 15,99 14,00 

МС: 0,25 1,79 0,32 2,01 

Росія 0,21 1,55 0,28 1,70 

Білорусія 0,02 0,16 0,02 0,10 

Казахстан 0,02 0,07 0,02 0,21 

Україна 0,10 0,23 0,09 0,24 

 

Частка країн ЄС у світовому експорті високотехнологічної продукції в 

2013 р. склала 15,99%, а в імпорті – 14,00 %; частка країн МС в експорті 

склала 0,32%, а в імпорті – 2,01%; частка України в експорті склала –  
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0,09%, а в імпорті – 0,24%. За показником частки високотехнологічних то-

варів у структурі експорту обробної промисловості (4,1%) Україна посідає 

91-е місце серед країн світу, що свідчить про слабку високотехнологічну 

складову українського експорту.  

На рис. 3.4.5–3.4.10 представлена структура експорту та імпорту ви-

сокотехнологічної продукції ЄС, МС і України. 

 

 
Рис. 3.4.5. Структура експорту високотехнологічної продукції ЄС:  

1 – авіакосмічна; 2 – фармацевтична; 3 – конторське обладнання;  

4 – комунікаційне обладнання; 5 – приладобудування [10; 11] 

 

 
Рис. 3.4.6. Структура імпорту високотехнологічної продукції ЄС: 

1 – авіакосмічна; 2 – фармацевтична; 3 – конторське обладнання; 

4 – комунікаційне обладнання; 5 – приладобудування [10; 11] 

 

 
Рис. 3.4.7. Структура експорту високотехнологічної продукції МС: 
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1 – авіакосмічна; 2 – фармацевтична; 3 – конторське обладнання; 4 – кому-

нікаційне обладнання; 5 – приладобудування [10; 11] 

 
Рис. 3.4.8. Структура імпорту високотехнологічної продукції МС: 

1 – авіакосмічна; 2 – фармацевтична; 3 – конторське обладнання; 

4 – комунікаційне обладнання; 5 – приладобудування [10; 11] 

 
Рис. 3.4.9. Структура експорту високотехнологічної продукції України:  

1 – авіакосмічна; 2 – фармацевтична; 3 – конторське обладнання;  

4 – комунікаційне обладнання; 5 – приладобудування [10; 11] 

 
Рис. 3.4.10. Структура імпорту високотехнологічної продукції України:  

1 – авіакосмічна; 2 – фармацевтична; 3 – конторське обладнання; 

4 – комунікаційне обладнання; 5 – приладобудування [10; 11] 
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Таким чином, в 2013 р. у структурі експорту та імпорту високотехно-

логічної продукції:  

 уЄСнайбільшу питому вагу в структурі експорту займає про-

дукція фармацевтичної галузі – 31,8%, найменшу –конторське обладнання 

– 5,9%, а в структурі імпорту найбільшу – комунікаційне обладнання – 

24,4%, найменшу– товари авіакосмічної галузі – 17,2% (рис. 3.4.5, рис. 

3.4.6); 

 у МС найбільшу питому вагу в структурі експорту займає проду-

кція авіакосмічної галузі – 41,2%, найменшу –конторське обладнання – 

6,5%, в структурі імпорту найбільшу – фармацевтична галузь – 28,8%, 

найменшу –товари авіакосмічної галузі – 10,6% (рис. 3.4.7, рис. 3.4.8); 

 в Україні найбільшу питому вагу в структурі експорту займає 

продукція авіакосмічної галузі – 52,7%, найменшу– конторське обладнання 

– 1,7%, в структурі імпорту найбільшу – продукція фармацевтичної галузі 

– 44,4%, найменшу– товари авіакосмічної галузі – 2,1% (рис. 3.4.9, рис. 

3.4.10). 

В табл. 3.4.3 представлено експорт високотехнологічної продукції Ук-

раїни до окремих країн за галузями в 2013 р. 

В 2013 р. експорт України високотехнологічної продукції в вартісно-

му виражені до країн ЄС склав 367,2 млн дол. США, а до країн МС – 

1245,6 млн дол. США, таким чином, Україна експортувала в 2013 р. до 

країн МС високотехнологічної продукції на 878,4 млн дол. США більше, 

ніж до країн ЄС. Найбільшими імпортерами української високотехнологі-

чної продукції серед країн ЄС стали: Угорщина, Нідерланди та Німеччина, 

а серед країн МС –  Росія. 

На рис. 3.4.11 і рис. 3.4.12 представлена структура експорту високоте-

хнологічної продукції України за угрупованнями країн та до ЄС та МС за 

галузями в 2013 р. відповідно. 

 

Рис. 3.4.11. Структура експорту високотехнологічної продукції України  

за угрупованнями країн у 2013 р.: 1 – ЄС; 2 – МС; 3 – інші [12] 

 

Україна в 2013 р. експортувала до країн МС 48,1% від загального екс-

порту високотехнологічної продукції, до країн ЄС – лише 14,2% і 37,7% – 

до решти країн світу. Найбільшу питому вагу в експорті високотехнологі-

1

14,2 %

2

48,1 %

3

37,7 %

2013 р.
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чної продукції України до ЄС займає продукція галузі комунікаційного об-

ладнання – 63,8%, найменшу – продукція авіакосмічної галузі – 5,1%. Сто-

совно експорту до МС, то найбільшу питому вагу займає продукція авіако-

смічної галузі – 58,2%, найменшу – продукція галузі конторського облад-

нання – 0,6%. 

Таблиця 3.4.3 

Експорт високотехнологічної продукції України до окремих країн за галу-

зями в 2013 р., млн дол. США [12] 

Країна 

Галузі 

Авіакосміч-

на 
Фармацевтична 

Конторське 

обладнання 

Комунікаційне 

обладнання 

Приладо-

будуван-

ня 

Разом 

Австрія 0,07 0,05 0,02 16,41 0,66 17,20 

Бельгія 0,01 0,00 0,21 11,31 1,13 12,67 

Болгарія 0,82 0,40 0,23 0,31 0,34 2,10 

Великобританія 1,34 0,31 0,22 0,41 2,06 4,33 

Угорщина 0,05 0,42 2,67 183,10 9,71 195,95 

Німеччина 6,57 14,35 1,38 1,16 11,29 34,76 

Греція 0 0 0,07 0,0003 0,10 0,17 

Данія 0,01 0,002 0,03 0,0028 1,06 1,10 

Ірландія 0,003 0,0001 0,08 0,14 0,05 0,27 

Іспанія 0,03 0,01 0,06 0,15 1,40 1,65 

Італія 0 0,06 0,02 0,22 3,14 3,44 

Кіпр 0,85 0 0,003 0,001 0,06 0,91 

Латвія 1,69 3,59 0,01 0,19 1,01 6,49 

Литва 1,13 1,97 0,27 0,14 0,53 4,05 

Люксембург 0 0 0,01 0 0,0009 0,01 

Мальта 0,05 0 0,01 0,0002 0,02 0,07 

Нідерланди 0,02 5,12 17,18 18,70 1,87 42,89 

Польща 2,37 1,06 1,10 0,57 8,94 14,05 

Словаччина 0,07 2,80 0,004 0,21 1,09 4,17 

Словенія 0 0,04 0,002 0,13 0,10 0,28 

Португалія 0,001 0 0 0 0,01 0,01 

Румунія 0,04 0,10 0,07 0,08 4,29 4,58 

Фінляндія 0,02 0 0,15 0,01 0,33 0,51 

Франція 1,18 0 0,13 0,16 2,89 4,37 

Чехія 1,98 0,24 0,89 0,45 2,01 5,56 

Швеція 0,001 0 0,002 0,16 0,96 1,12 

Естонія 0 0,19 2,64 0,11 0,64 3,59 

Хорватія 0,57 0 0,01 0,14 0,15 0,87 

ЄС загалом 18,86 30,73 27,47 234,28 55,82 367,2 

Росія 693,69 51,44 4,90 229,09 135,15 1114,3 

Білорусія 2,55 29,76 0,79 14,20 7,28 54,58 

Казахстан 28,57 29,58 1,15 7,70 9,76 76,76 

МС загалом 724,81 110,78 6,85 250,99 152,19 1245,6 

Інші 620,32 128,35 8,92 130,99 86,40 974,9 
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Всі країни 1363,99 269,85 43,23 616,26 294,42 2587,8 

 
Рис. 3.4.12. Структура експорту високотехнологічної продукції України до 

ЄС та МС за галузями в 2013 р.: 1 – авіакосмічна; 2 – фармацевтична;  

3 – конторське обладнання; 4 – комунікаційне обладнання;  5 – приладобу-

дування [12] 

 

Тобто Україні для розвитку ринку високотехнологічної продукції не-

обхідно розвивати зовнішню торгівлю з країнами ЄС, оскільки частка да-

них країн в світовому експорті та імпорті значно перевищує частку країн 

МС, що свідчить про більший розвиток високотехнологічного сектору кра-

їн ЄС. Водночас країни МС є найбільшими імпортерами високотехнологі-

чної продукції України (48,1% від загального експорту), тому з ними також 

необхідно продовжувати співпрацю. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки. 

1. Згідно з Доповіддю про реалізацію регіональних програм UNIDO 

визначено, що за період 2001–2010 рр. у світовому обсязі доданої вартості 

частка високотехнологічних виробництв значно зросла, що призвело до 

структурних перетворень у світовій промисловості. Водночас у період  

2012–2013 рр. обсяги світового експорту та імпорту високотехнологічних 

товарів зменшилися внаслідок розгортання світової економічної кризи і 

переорієнтації урядів провідних країн світу на вирішення першочергових 

завдань поточного економічного життя. 

2. Після вступу України до СОТ для української продукції в цілому 

відбулися суттєве зниження тарифних ставок та лібералізація доступу на 

світові ринки, разом з цим внутрішній ринок України став більш відкритим 

для імпортної продукції. Ще до вступу до СОТ було введено нульові 

ставки імпортного мита на понад третину тарифних ліній промислової 

продукції (які складають основну частку імпорту), зокрема за всіма 

основними групами високотехнологічних товарів. Цей крок значно 

полегшив доступ на український ринок продукції так званого критичного 

імпорту з провідних країн світу і створив суттєві труднощі для українських 

виробників аналогічної високотехнологічної продукції, яка має відносно 

низький рівень конкурентоспроможності і на зовнішньому, і на 

1

5,1 %
2

8,4 %
3

7,5 %

4

63,8 %

5

15,2 %

Європейський Союз

1

58,2 %

2
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3

0,6 %
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Митний Союз
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внутрішньому ринках. 

3. В 2013 р. експорт України високотехнологічної продукції в вартіс-

ному виражені до країн ЄС склав 367,2 млн дол. США, а до країн МС – 

1245,6 млн дол. США. Таким чином, Україна експортувала в 2013 р. до 

країн МС високотехнологічної продукції на 878,4 млн дол. США більше, 

ніж до країн ЄС. Україна в 2013 р. експортувала до країн МС 48,1 % від 

загального експорту високотехнологічної продукції, до країн ЄС – лише 

14,2% і 37,7% – до решти країн світу. Найбільшу питому вагу в експорті 

високотехнологічної продукції України до ЄС займає продукція галузі ко-

мунікаційного обладнання – 63,8%, найменшу – продукція авіакосмічної 

галузі – 5,1%. Стосовно експорту до МС, то найбільшу питому вагу займає 

продукція авіакосмічної галузі – 58,2%, найменшу – продукція галузі кон-

торського обладнання – 0,6 %. 

4. Для розвитку ринку високотехнологічної продукції необхідно роз-

вивати зовнішню торгівлю з країнами ЄС, оскільки частка даних країн у 

світовому експорті та імпорті значно перевищує частку країн МС, що свід-

чить про більший розвиток високотехнологічного сектору країн ЄС. Вод-

ночас країни МС є найбільшими імпортерами високотехнологічної проду-

кції України (48,1% від загального експорту), яка потребує подальшої мо-

дернізації і доведення до світових стандартів. 
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3.5. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 ЯК ФАКТОР МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ_________■ 

 

 

 

 

 

 

З урахуванням підписання та ратифікації 16 вересня 2014 р. Угоди про 

Асоціацію з Європейським союзом (УАЄС) стає все більш актуальною 

проблема вивчення можливих напрямів розвитку науково-технічного 

співробітництва України як фактора її міжнародної інтеграції до 

глобального наукового простору. 

Вказаною проблемою займалися багато відомих українських вчених і 

фахівців, зокрема: В. Геєць, В. Точилін, В. Сіденко, В. П’ятницький, 

І. Бураковський, В. Мовчан, Д. Ляпін, А. Гончарук, Н. Ничай, М. Кизим, 

І. Матюшенко та багато інших. В той же час, у зв’язку із загостренням 

питання імплементації УАЄС сучасний стан науково-технічного 

співробітництва, перш за все з країнами ЄС, потребує подальшого 

вивчення. 

 

3.5.1. Особливості розвитку науково-технічного співробітництва 

України 

Як відомо, Україна є однією з найбільших пострадянських країн, яка 

стала незалежною в 1991 р. після розпаду СРСР [3]. Немає жодних 

сумнівів, що Україна є державою з великим і нереалізованим потенціалом. 

1990-ті рр. залишили важкі наслідки для економіки країни, що призвело до 

високого рівня корупції, бідності інфраструктури, неповного 

реформування інституційної структури, ще не реструктуризованих 

пострадянських конгломератів, а також політичної конфігурації, яка 

блокує реформи [7]. 

Рівень витрат на науку і техніку (% від ВВП) становив 0,75 % в 

2012 р., менше 37 % від середнього рівня витрат в ЄС. Країна, як і раніше, 

має значний науково-технічний потенціал, але він скоротився протягом 

останніх 23 років [3]. 

Проте темпи зростання України в середньому склали більше 7 %. 

Основні економічні реформи будуть необхідні для подальшого зростання 
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конкурентоспроможності країни, але їх реалізація вимагає певного 

консенсусу по всьому політичному спектру [7]. 

Сьогодні Україна стикається з низкою проблем у соціальній та 

економічній сферах. Деякі з них пов’язані  з тенденціями в світовій 

економіці, деякі з них визначаються внутрішніми особливостями країни. 

Модернізація країни і подальша інтеграція у світову економіку є основним 

викликом для України. Зазвичай держава оголошує ключові пріоритети 

для науково-технічної сфери, які відповідають пріоритетам національного 

розвитку. Таким чином, шість пріоритетів були включені в новий Закон 

України «Про пріоритети в розвитку науки і техніки» у 2010 році [3]: 

 фундаментальні дослідження ключових наукових проблем у 

різних дисциплінах; 

 екологічні дослідження; 

 інформаційні та комунікаційні дослідження; 

 виробництво енергії та енергозберігаючі технології; 

 нові матеріали; 

 науки про життя і методи боротьби c хворобами. 

Український уряд в останнє десятиліття неодноразово заявляло про 

свої наміри підтримувати інноваційний розвиток та стимулювати 

структурні зміни в національній економіці, щоб зробити її більш 

інноваційною та конкурентоспроможною. Це є ключовим завданням, 

оскільки держава має намір стати членом ЄС у майбутньому, і їй 

необхідно модернізувати свою економіку для істотного підвищення своєї 

конкурентоспроможності та рівня життя населення. 

Ключові проблеми країни, такі як поліпшення енергозбереження, 

охорона навколишнього середовища та модернізація промислового 

сектору й інфраструктури, не можуть бути вирішені без міжнародного 

співробітництва та отримання нових знань. Саме тому співробітництво з 

країнами ЄС є досить важливим для України. У національних пріоритетах 

у науці і техніці спостерігається багато спільного з пріоритетами в ЄС [3]. 

Україна намагалася співпрацювати в науці і техніці з різними 

країнами. Формально, міжнародне науково-технічне співробітництво 

необхідне для вирішення нагальних національних проблем, які згадуються 

майже у всіх стратегічних документах. 

Двосторонні та багатосторонні угоди є основою для такої співпраці. 

Деякі українські науково-дослідні організації зберегли контакти з 

партнерами з Російської Федерації та інших пострадянських держав. Це 
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пов’язано з досі існуючим розподілом функцій між науково-дослідними 

центрами в Радянському Союзі. Наприклад, українські астрономи взяли 

активну участь у створенні обсерваторій на Кавказі і використовували їх 

для своїх довгострокових дослідницьких програм. З іншого боку, Україна 

мала спеціальну науково-дослідну базу і навіть невеликий дослідницький 

флот для морських досліджень у морі, який був використаний вченими з 

інших пострадянських республік [3]. 

У роки незалежності України суттєво диверсифікувала свої 

міжнародні контакти у науково-технічній сфері. Це можна пояснити, в 

першу чергу, бажанням отримати доступ до світового досвіду в різних 

наукових дисциплінах, який не може бути наданий у рамках 

пострадянської науки. Іншою важливою причиною для розвитку 

міжнародного співробітництва з новими партнерами є пошук нових країн 

для застосування результатів наукових досліджень і в якості джерел 

фінансування науково-дослідних проектів. Проте можливості такого 

співробітництва були обмежені фінансовими труднощами, оскільки 

Україна пережила серйозні економічні проблеми в 1990-ті і на початку 

2000-х рр. У держави просто не було ресурсів для адекватної підтримки 

міжнародних науково-дослідних проектів. У будь-якому разі, головною 

особливістю наукового співробітництва України в останні роки є перехід 

від переважного співпраці з Росією в більш диверсифіковану модель зі 

зростаючою роллю ЄС, США, Китаю та інших провідних наукових центрів 

сучасного світу [3]. 

 

3.5.2. Стан розвитку науково-технічної співпраці України з ЄС 

Сьогодні основними тематичними напрямками співпраці України та 

ЄС є: 

 екологічні та кліматичні дослідження, в тому числі 

спостереження за поверхнею Землі; 

 біомедичні дослідження та охорона здоров’я; 

 сільське господарство, лісове та рибне господарство; 

 промислові технології; 

 матеріалознавство та метрологія; 

 транспорт; 

 технології інформаційного суспільства; 

 соціальні дослідження; 

 науково-технічні дослідження політики; 
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 навчання та обмін фахівцями [3]. 

З метою сприяння підготовці наукового співтовариства України на 

період до 2020 р., Спільна комісія з науково-технічної співпраці 

підтримуватиме Україну у створенні науково-дослідного потенціалу, 

сприяти розширенню співпраці між Україною, ЄС та науково-дослідними 

організаціями, а також зміцнити поширення інформації про Horizon 2020 в 

Україні. Комісія також буде підтримувати спеціальні інформаційні заходи 

з Horizon 2020 [6]. 

Нинішні програми ЄС з науково-технічної співпраці з Україною: 

 РП7 – Сьома Рамкова програма наукових досліджень і 

технологічного розвитку; 

 Erasmus Mundus; 

 Tempus; 

 Програма Жана Монне під егідою програми безперервного 

навчання; 

 INSC – Інструмент співробітництва у галузі ядерної безпеки 

(набув чинності з 2007 р., тому що замінює Програму ядерної безпеки 

ТАСІС); 

 Програма прикордонного співробітництва «Польща – Білорусь – 

Україна»; 

 Програма прикордонного співробітництва «Угорщина – 

Словаччина  – Румунія – Україна 2007 – 2013»; 

 Спільна операційна програма «Румунія – Україна – Республіка 

Молдова 2007 – 2013»; 

 Спільна операційна програма басейну Чорного моря 2007 – 2013; 

 ІНОГЕЙТ – Міждержавне транспортування нафти і газу до 

Європи – фінансується через Інструмент Європейського сусідства та 

партнерства (ЄІСП); 

 Інструмент співробітництва з ядерної безпеки (NSCI); 

 Програма «Південно-Східна Європа»; 

 Програма «Центральна Європа» [6]. 

Україна неодноразово заявляла про свій намір розвивати більш тісні 

відносини з ЄС, і політика Європейського Союзу має сильний вплив на 

формування політики в галузі науки в Україні. Україна уклала нову угоду з 

ЄС із науково-технічного співробітництва у 2010 р., яке було реалізовано в 

2011 р. Це може відкрити нові можливості для співробітництва і створює 

базові умови для низки спільних ініціатив. Зважаючи на наміри країни 
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вступити до ЄС у майбутньому, українська влада зацікавлена в 

гармонізації національної науково-технічної політики з політикою ЄС. У 

рамках ініціативи Східного партнерства в Україні в 2010 і 2011 рр. було 

здійснено 4 важливі проекти, пов’язані із інноваціями і науково-технічною 

політикою вартістю більше 12 млн євро. Українські інститути беруть 

участь у EUREKA (спільна програма європейських країн в галузі наукових 

досліджень і дослідно-конструкторських розробок), ERAnets (координація 

науково-дослідної діяльності, яка здійснюється на національному або 

регіональному рівнях в державах-членах і асоційованих держав) та 

ініціативах РП7 [6]. 

Всі ці програми дуже важливі для країни, зокрема, тому що українські 

вчені мають можливість отримати доступ до європейських науково-

дослідних консорціумів, які проводять високоякісні дослідження. 

Хоча українська статистика не надає дані про розподіл міжнародних 

проектів з іншими країнами, але очевидно, що ЄС відіграє важливу роль у 

міжнародному співробітництві між іноземними та українськими вченими. 

Є 5 основних форм співпраці з ЄС: 

 проекти РП7; 

 спільні проекти в рамках двосторонніх угод між Україною та 

окремими країнами ЄС; 

 багатосторонні угоди за участю ЄС; 

 індивідуальна участь українських дослідників у проектах ЄС. 

Співпраця між українськими та європейськими дослідниками 

залишається відносно низькою. Необхідна додаткова підтримка з боку 

українського уряду для заохочення діяльності, а також додаткові зв’язки 

між українськими вченими та їх колегами з ЄС. 

Як третя країна ЄС Україна не може брати участь (принаймні в якості 

ведучого партнера) в деяких рамкових програмах. Але після підписання 

асоціації з Євросоюзом, яке планується найближчим часом, умови участі 

України в науково-технічних і дослідницьких програмах та ініціативах ЄС 

зміняться [6]. 

Україна підписала двосторонні угоди про науково-технічне 

співробітництво з 20 країнами ЄС. Деякі з цих угод утворюють частини 

більш широких угод між Україною та окремими країнами. Україна 

приділяє особливу увагу співпраці з найбільшими країнами ЄС, такими як 

Німеччина, Франція, Великобританія, а також з сусідніми країнами ЄС 

(Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія). Ці угоди відкривають шлях 
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для реалізації різних видів двосторонніх наукових проектів і програм. 

Однак відсутність фінансових ресурсів з українського боку і деякі 

внутрішні правила податкового регулювання в країні ускладнюють 

ефективний розвиток цього виду співпраці [9]. 

Різні міністерства і державні установи, які беруть участь у 

фінансуванні науки і техніки, наприклад, Міністерство освіти і науки та 

Національне космічне агентство, оголосили про свій намір і далі розвивати 

свої контакти з установами Європейського Союзу. Однак проблема 

полягає в тому, що в практичному плані українська держава могла б 

зробити набагато більше для стимулювання співпраці з ЄС. Дуже часто 

Україна не може платити внески в міжнародних наукових організаціях. Це 

ставить під загрозу участь українських вчених у спільних проектах або 

міжнародних конференціях. Українські вчені активно працюють з 

іноземними установами на індивідуальній основі [6]. 

Була створена низка інформаційних пунктів, спрямованих на 

стимулювання співпраці з ЄС. Наприклад, Міністерство освіти і науки 

створило Національний інформаційний пункт України, в якому міститься 

корисна інформація про партнерство ЄС і України в дослідженнях і 

розробках (http://www.fp6-nip.kiev.ua/). 

Україна знаходиться в першій десятці найбільш активних третіх країн, 

що беруть участь у науково-технічних програмах ЄС. Українські науково-

дослідні організації брали участь в 711 заявках РП7, що охоплюють 

практично всі блоки рамкової програми. Після експертної оцінки цих 

заявок залишилося 150 українських науково-дослідних організацій, що 

беруть участь в 112 дослідницьких проектах РП7. Загальний внесок ЄС для 

українських партнерів становить трохи більше 15,5 млн євро. Найбільш 

високий рівень успішної участі знаходиться в блоці Марі Кюрі, проектах 

досліджень навколишнього середовища та науково-дослідної 

інфраструктури [4]. 

 

3.5.3. Перспективи розвитку науково-технічної співпраці України 

з ЄС 

Угода з науки та технологічного співробітництва між Україною та 

Європейським Союзом встановлює правову основу для співпраці між 

науково-дослідними організаціями ЄС та багатьма українськими 

інститутами й державними органами. 
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Поточні і плановані заходи в різних сферах діяльності згідно з 

українсько-європейським «Планом дій співробітництва на 2011 – 2013 рр.» 

[4]: 

1. Здоров’я. Українські інститути беруть участь у якості партнерів у 6 

проектах в блоці охорони здоров’я РП7 . Чотири з них – це науково-

дослідні проекти, один проект – «мережа передового досвіду» і ще один –  

координація дій. Науково-дослідні проекти працюють над проблемами 

інфекційних захворювань (СНІД), дитячих психічних розладів та 

охороною здоров’я населення. Мережа передового досвіду являє собою 

мережу з когортних досліджень з ВІЛ/СНІДу та координації дій (EECA-

Link) служить для визначення майбутніх пріоритетів у співпраці. Проект 

EECA-Link виробляє перелік пріоритетних областей для співробітництва в 

галузі охорони здоров’я між ЄС, Східною Європою та Центральною Азією. 

Українські суб’єкти завжди охоче беруть участь у відкритих конкурсах із 

теми охорони здоров’я. 

2. Продукти харчування, сільське господарство та біотехнології. 

Проекти з успішною участю української сторони: 

 поліпшення досліджень за підтримки наукових рекомендацій в галузі 

управління рибальством в Середземному і Чорному морях; 

 чотири Особливих Дії Міжнародного Співробітництва, що 

представляють інтерес для України ,  були опубліковані в робочій програмі 

РП7; у 2 проектах беруть участь українські вчені; 

 проект із оптимізації біомаси або нових біотехнологічних підходів до 

трансформації промислових і/або муніципальних біо-відходів у біо-

продукти. 

Загалом 8 учасників з України беруть участь у семи проектах РП7. 

У робочій програмі 2012 р., «Океан завтрашнього дня» особливо 

проявляється інтерес до України. Проект звертає увагу на екологічне 

значення різних видів морських екосистем, в тому числі важливих і 

чутливих місць проживання, в європейських морських водах (у тому числі 

в Чорному морі) на регіональній основі і оцінює вплив промислу на статус, 

структуру, функції і продуктивність цих екосистем.  

3. Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ). У програмі ІКТ 

РП7 Україна має 8 учасників (з 8 різних організацій) в 6 різних проектах, в 

цілому отримавши фінансування в розмірі 383 000 євро. Чотири з шести 

проектів за участю України спрямовані на аналіз дослідного клімату та 

середовища ІКТ в Україні та країнах Східного партнерства, на визначення 
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науково-дослідних учасників і пріоритетів та поліпшення обізнаності для 

можливостей співпраці з ЄС. 

4. Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові виробничі технології. 

На сьогодні 4 різні організації з України беруть участь у 6 проектах РП7 в 

даному розділі: 

 Інститут надтвердих матеріалів В. Н. Бакула НАН України. 

Проект: «Створення та розповсюдження нових методів визначення 

наномеханічних характеристик і стандартів»; 

 Інститут Е. О. Патона НАНУ. Спільний проект: «Розробка 

зносостійких покриттів на основі складних металевих сплавів для 

функціональних додатків»; 

 Інститут біохімії Палладіна. Спільний проект «Наноматеріали, 

пов’язані із забрудненням навколишнього середовища і небезпеки для 

здоров’я протягом їхнього життєвого циклу»; 

 Київський національний університет технологій та дизайну. 3 

спільны проекти, а саме: «Розширені фторовані матеріали для високої 

безпеки, енергетики та життєвого циклу літієво-іонних батарей»; «Батареї 

літієво-повітряні з роздільним збиранням кисню і окислювально-відновних 

процесів»; «Розробка нових твердих матеріалів для високої потужності 

полімерних батарей». 

Україна нещодавно прийняла нову національну програму на 2010–

2014 рр. під назвою «Нанотехнології та наноматеріали». Відповідно до 

звітності ICPCNanoNet, було відібрано для фінансування у 2010 р. 120 

проектів із наноматеріалів і нанобіотехнологій. Проте фактичні витрати в 

2010 р. склали менше 2 млн євро. 

5. Енергія. Нині українські вчені беруть участь у п’яти проектах РП7, 

що фінансуються в рамках блоку «Енергія» у таких областях, як біомаса, 

зберігання енергії і скорочення викидів метану. Загальний внесок ЄС 

становить 778,6 млн євро. 

Україна займає 9-е місце з точки зору міжнародної участі у 

фінансованих Євросоюзом проектів на тему енергетики, отримавши 4 % 

від загального обсягу фінансування з боку ЄС, який направляється до 

третіх країн. 

6. Транспорт (включаючи аеронавтику). Україна займає 2-е місце 

серед третіх країн ЄС після Росії в РП6 (1,2 млн євро) і РП7 (2,8 млн євро) 

в програмах з аеронавтики. 
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Також була значна кількість заявок ыз наземного транспорту, однак 

прийнято тільки 4 в РП6 і тільки 1 в РП7 – в основному щодо залізничного 

транспорту та вантажів. Україна також займає 2-е місце серед третіх країн 

ЄС у всій програмі транспорту. 

Участь наступних українських організацій у великих проектах РП6 і 

РП7 в аеронавтиці слід виділити: 

 Національний аерокосмічний університет «Харківський 

авіаційний інститут» – отримав 136 тис. євро для участі в РП6 об’єднаним 

проектом ALCAS на виготовлення складових компонентів літаків; 

 виробник двигунів SE «Івченко Прогрес» – отримав 848 тис. євро 

для участі в комплексному проекті РП6 «Сезар» (Рентабельність малої 

авіації) із дизайну малогабаритних комерційних повітряних суден; 

 Національний аерокосмічний університет «Харківський 

авіаційний інститут» – отримав 340 тис. євро для участі в проекті РП7 

«Wasis» на композитні конструкції фюзеляжу; 

 виробник двигунів SE «Івченко Прогрес» і ВАТ «Мотор Січ» - 

отримали відповідно 1,1 млн євро і 900 тис. євро для їхньої участі в 

чотирирічному проекті другого рівня РП7 – Комплексний проект 

«ESPOSA» на проектування і виробництво технологій для малих 

газотурбінних двигунів. 

7. Навколишнє середовище (включаючи зміни клімату). Співпраця на 

рівні проектів з охорони навколишнього середовища з Україною була 

досить успішною протягом РП7. Майже всі спільні дослідження з 

Україною були зосереджені на морських питаннях, зокрема, пов’язаних із 

Чорним морем. Інші області, що представляють інтерес, – зміна клімату, 

довкілля, а також стале споживання і виробництво. 

8. Суспільні та гуманітарні науки. Участь українських установ в РП6 і 

РП7 було мало успішним. У той час як число заявок від України в РП7 

було відносно високим (73 в цілому) тільки шість проектів за участю 

українських дослідницьких організацій були успішними. 

9. Космос. Співпраця з Україною в рамках космічної теми в РП7 була 

досить конструктивною. В цілому, Україна знаходиться на 3-му місці в 

якості міжнародного партнера після Росії та США. Існує 8 проектів за 

участю України. 

Програма роботи 2012 включає в себе кілька тем, що представляють 

потенційний інтерес для України з розвитку космічних технологій. 
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У середньостроковій перспективі також передбачається створити 

спеціальний двосторонній Діалог із космосу. 

10. Дослідження безпеки. Українські партнери були залучені до 11 

заявок. 2 українські організації (Національна Академія Наук і 

Національний університет Федьковича) взяли участь в успішній реалізації 

проекту COCAE в галузі забезпечення безпеки кордонів. 

1. Дослідницька інфраструктура. Україна офіційно бере участь у 5 

проектах: 

 MONDILEX: концептуальне моделювання мережевих центрів для 

досліджень високої якості в слов’янській лексикографії та їх електронних 

ресурсів, соціальних наук. Бере участь Український мовний фонд 

Національної академії наук з фінансуванням ЄС у розмірі 30 120 євро; 

 UP – GRADE BS – SCENE: реконструкція проекту 

«BlackSeaScene» в таких сферах, як науки про навколишнє середовище і 

морські науки. В цілому 10 українських науково-дослідних інститутів 

беруть участь у цьому проекті з загальним фінансуванням ЄС в 515635 млн 

євро; 

 SeaDataNet II: загальноєвропейська інфраструктура для океану і 

управління морськими даними. 2 українські учасники з фінансуванням ЄС 

у розмірі 89 018 євро; 

 Pesi: загальноєвропейська Інфраструктура за участю 2 

українських організацій; 

 DEGISCO: міжнародне наукове співробітництво за участю 

Інституту фізики металів Г. В. Курдюмова, Національної академії наук з 

фінансуванням ЄС у розмірі 37 567 євро [4]. 

12. Міжнародне співробітництво. Спільні проекти. Перебуваючи в 

безпосередній близькості від східних кордонів ЄС і маючи кордони з 

кількома країнами ЄС, Україна має хороший науково-дослідний потенціал, 

який є твердою основою для наукового обміну з ЄС. Україна є однією з 

найбільших країн в Європі і має сильні зв’язки з Росією, що відкриває 

прекрасні можливості для співпраці в галузі науки і техніки [1]. 

Заохочення двостороннього співробітництва з Україною 

підтримується в рамках проекту BILAT, який стартував 1 вересня 

2012 року і, як очікується, триватиме 34 місяців [4]. 

Фінансований ЄС проект «Підвищення двостороннього науково-

технічного партнерства з Україною» (BILAT – UKR*AINA) спрямований 

на інтеграцію України до європейського дослідницького простору (ERA). 
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Проект являє собою надійну платформу для заохочення 

співробітництва і зміцнення угоди про науково-технічне співробітництво 

ЄС – Україна, яке було продовжено в кінці 2011 року. Угода передбачає 

більш стійкий і справедливий економічний розвиток України з великим 

участю в програмах, які фінансуються ЄС, спрямоване допомогти 

поліпшити сферу науки та інновацій у країні [1]. 

Основними завданнями BILAT – UKR*AINA є: 

 підтримувати інституційний діалог із питань науки, технологій та 

інновацій (НТІ) між Європейською комісією, державами – членами / 

асоційованими країнами ЄС і України; 

 надавати аналітичний внесок у діалог Спільного комітету з науки 

і технологій (JSTCC). 

Зокрема, BILAT – UKR*AINA: 

 передбачає здійснення спільного «Плану дій співробітництва на 

2011-2013 рр. ЄС – Україна» на гнучкій основі пілотних заходів; 

 сприяє можливості співпраці в галузі досліджень, технологій, 

розвитку та інновацій для підтримки створення мереж і участі у спільних 

проектах; 

 моніторинг і аналіз інноваційного та науково-дослідного 

співробітництва виражається в спільних публікаціях, наукових та освітніх 

мережах і з точки зору спільних проектів; 

 аналізує, сприяє і контролює участь дослідників з ЄС в 

українських державних програмах науки і технологій; 

 забезпечує охоплення проекту зацікавленими сторонами, які не є 

членами консорціуму; 

 збільшує поінформованість про активи науково-технічного 

співробітництва з Україною [4]. 

Окремі пакети роботи і завдання BILAT – UKR*AINA охоплюють 

широкий спектр діяльності, зокрема: 

 сприяння узгодженому збору та поширенню інформації про 

науку і технології в Україні за відповідними програмами співробітництва 

та прикладів позитивної практики співпраці, а також підвищення 

обізнаності про можливості співпраці, в тому числі створення науково-

технічного веб-порталу ЄС – Україна; 

 сприяння оптимізації рамкової роботи та відповідних 

інструментів для підвищення рівня науково-технічного співробітництва 

між ЄС та Україною в усіх галузях науки і техніки в майбутньому, 
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включаючи перелік існуючих інструментів, правил і положень, а також 

пропозиції про правові і організаційні рамки співробітництва та 

партнерські заходи у пріоритетних тематичних областях; 

 створення бази знань для знову посталих горизонтальних питань 

сталого співробітництва (мобільність, науково-технічна інфраструктура, 

інновації), в першу чергу, адресованих європейським і українським 

політикам та особам, які приймають рішення в реалізації інститутів; 

 внесок у підвищення інформованості про політику зацікавлених 

сторін щодо потреб для підтримки та поліпшення інструментів 

співробітництва як в організаційному та фінансовому відношенні, так і в 

супроводі та підтримці діяльності відповідних українських робочих груп 

[2]; 

 зміцнення мереж та збільшення потенціалів українських 

партнерів брати участь у конкурсах європейських проектів із метою 

сприяння співпраці з кращими українськими дослідниками в РП7 і Horizon 

2020 через навчання і діяльність для дослідників та експертів проекту, 

літню школу для молодих дослідників, брокерські та тематичні семінари, а 

також підтримку в недавно створеній мережі NCP в Україні для 

полегшення обміну передовим досвідом [5]. 

Серед інших помітних проектів можна виділити наступні: 

 InnoPolicy – Підвищення інноваційних стратегій, політики і 

регулювання в Україні; 

 проект EuropeAid, фінансований Innopolicy, був реалізований в 

Україні в період з 2009 по 2011 рр. Мета – підтримка формування 

української інноваційної та науково-технічної політики на державному та 

регіональному рівнях, щоб  поліпшити нормативно-правове середовище 

для досліджень, інновацій та прав інтелектуальної власності в Україні та 

привести українське законодавство у відповідність до європейських 

стандартів. Проект також спрямований на підтримку державних відомств в 

Україні, які мають справу з інноваційними питаннями; 

 IncoNet EECA – науково-технічні мережі міжнародного 

співробітництва для Східної Європи та Центральної Азії. 

Цей проект, який завершився в червні 2012 р., проводився з ініціативи 

ЄС, його держав-членів та асоційованих країн, Центральної Азії та країн 

Східної Європи. Його метою було створити діалоговий майданчик 

науково-технічної політики між ЄС, з одного боку, і 12 країнами Східної 

Європи та Центральної Азії (включаючи Україну), з іншого боку. Для 
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досягнення своїх цілей під час проекту було організовано 5 конференцій та 

проведена комплексна аналітична робота, яка була перетворена в документ 

для подальшої співпраці [4]. 

Таким чином, Угода з науки та технологічного співробітництва між 

Україною та Європейським Союзом, встановлюючи правову основу для 

співпраці між науково-дослідними організаціями ЄС та багатьма 

українськими інститутами й державними органами, дає змогу значно 

розширити науково-технічне співробітництво України з розвиненими 

країнами світу і реалізувати свій науковий та інноваційний потенціал. 

 

Список використаних джерел 

1. Cordis site. EU research projects. Ukraine-EU science and technology 

ties intensify [Electronic resource].  Way of access: 

http://cordis.europa.eu/result/brief/rcn/10466_en.html 

2. Enhancing the Bilateral S&T Partnership with Ukraine (BILAT-UKR) 

[Electronic resource].  Way of access: http://www.internationales-

buero.de/en/3128.php 

3. Erawatch country reports 2012: Ukraine.pdf [Electronic resource]. 

Way of access: 

http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/reports/countries

/ua/report_0004 

4. European union-Ukraine cooperation in science, technology and 

innovation road map of cooperation 2011-2013.pdf [Electronic resource].  Way 

of access: http://www.enpi-info.eu/library/content/eu-ukraine-cooperation-

science-technology-and-innovation-road-map-cooperation-2011-2013 

5. Official site of BILAT UKR*AINA [Electronic resource].  Way of 

access: http://www.bilat-ukr.eu/en/95.php 

6. Official site of European Commission. Research & Innovation. 

International Cooperation. Policy Framework [Electronic resource].  Way of 

access: http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=ukraine 

7. The World Economic Forum  Ukraine Competitiveness Report 

2008.pdf [Electronic resource].  Way of access: 

http://ru.scribd.com/doc/3486718/The-Ukraine-Competitiveness-Report-2008 



Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації 

285 

 

3.6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ  

РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ____■ 

 

 

 

 

 

 

В умовах членства України з травня 2008 р. у СОТ, а також підписан-

ня та ратифікації 16 вересня 2014 року Угоди про Асоціацію з Європейсь-

ким союзом (УАЄС) стає все більш актуальною проблема вивчення зовні-

шньоекономічних аспектів розвитку найбільш перспективних експорто-

спроможних галузей економіки України, зокрема агропромислового ком-

плексу (АПК). 

Вказаною проблемою займалися багато відомих українських вчених і 

фахівців, зокрема: В. Геєць, В. Точилін, В. Сіденко, І. Клименко, 

О. Федірко, І. Ус, Т. Осташко, Л. Волощенко, І. Кобута, О. Бородіна, 

І. Покопа, Є. Гоцуєнко, Н. Гоцуєнко, І. Дашковська, В. П’ятницький, 

І. Бураковський, В. Мовчан, Д. Ляпін, А. Гончарук, Н. Ничай, М. Кизим, 

І. Матюшенко та багато інших. В той же час у зв’язку із загостренням пи-

тання продовольчої безпеки країни в умовах відмови Російської Федерації 

протягом 2014 р. від закупівлі української агропродовольчої продукції ще 

більш загострилася проблема пристосування українських сільгоспвироб-

ників до умов міжнародних угод. 

 

3.6.1. Особливості зовнішньої торгівлі продукцією АПК України 
Перш за все слід констатувати, що АПК є однією із провідних галузей 

економіки України.  

У табл. 3.6.1 наведено характеристики масштабності і значущості ви-

робництва і зовнішньої торгівлі продукції АПК для економіки України у 

2005–2012 рр. 

Так, питома вага АПК у ВВП України в 2012 р. склала 15,7 %. При 

цьому в експорті товарів із країни агропромислова продукція також мала 

значну питому вагу – 26,0% (табл. 3.6.1). В 2012 р. порівняно з 2007 р. 

(тобто на момент вступу до СОТ) всі показники, які характеризують масш-

табність і значущість галузі агропромислової продукції для економіки Ук-

раїни, суттєво збільшились. 

Після вступу України до СОТ для української продукції в цілому від-

булися суттєве зниження тарифних ставок та лібералізація доступу на сві-

тові ринки, рядом з цим внутрішній ринок України став більш відкритим 
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для імпортної продукції.Особливо це стосується продукції сільського гос-

подарства. 
Таблиця 3.6.1 

Масштабність і значущість виробництва і зовнішньої торгівлі продукції 
АПК для економіки України у 2005–2012 рр.[6; 9–12] 

Показник 
Од. 

виміру 

Рік 

2005 2007 2009 2012 

Питома вага продукції сільського господарства у 

ВВП 
% 9,2 6,6 7,2 7,9 

Питома вага продукції виробництва харчової 

промисловості у ВВП 
% 7,8 7,5 9,7 7,8 * 

Питома вага агропромислової продукції у ВВП % 17 14,1 17,0 15,7 

Частка експорту агропромислової продукції в 

експорті товарів з країни 
% 12,6 12,7 24,0 26,0 

Частка імпорту агропромислової продукції в ім-

порті товарів у країну 
% 7,4 6,8 10,9 8,9 

Питома вага працюючих у сільському господарс-

тву у чисельності працюючих в економіці 
% 19,4 16,7 15,6 17,2 

* дані за 2011 рік 

 

У табл. 3.6.2 представлені значення середньозважених та середньоа-

рифметичних тарифних ставок в України до і після вступу до СОТ за осно-

вними видами продукції [1; 7]. 
Таблиця 3.6.2 

Значення середньозважених та середньоарифметичних тарифних ставок в 
України до і після вступу до СОТ за основними видами продукції[1; 5; 7] 

Показники 

Середньозважена тарифна ставка 
Середньоарифметична тарифна 

ставка 

Попередня 

діюча до 

вступу до 

СОТ, % 

Після 

вступу до 

СОТ, % 

Відхи-

лення в 

п. +,- 

Попередня 

діюча до 

вступу до 

СОТ,% 

Після 

вступу до 

СОТ, % 

Відхи-

лення в 

п. +,- 

Всього за всією 

номенклатурою 

продукції 

7,02 5,09 -1,93 6,51 6,28 -0,23 

За продукцією 

сільського гос-

подарства 

18,19 10,00 -8,19 13,84 11,16 -2,68 

 

У табл. 3.6.3 представлено порівняння даних, які характеризують 

конкурентоспроможність та спрямованість збуту агропромислової продук-

ції України в 2007 р. і 2012 р. 
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Таблиця 3.6.3 

Конкурентоспроможність та спрямованість збуту агропромислової         

продукції України в 2007 р. і 2012 р.[6; 9–12] 

Показник Од. вим. 
Рік 

2007 2012 

Експорт агропромислової продукції млн грн 31551,0 142866,0 

Імпорт агропромислової продукції млн грн 20760,6 60082,1 

Обсяг реалізації агропромислової продук-

ції 
млн грн 282089,6 477714,7 

Відношення експорту агропромислової 

продукції до обсягу реалізації 
% 11,2 29,9 

Відношення  імпорту до ємності внутріш-

нього ринку виробництва молочної проду-

кції 

% 1,6 5,4 

Ємність внутрішнього ринку агропромис-

лової продукції 
млн грн 271299,2 394930,8 

Курс долара до грн (офіційний) грн 5,05 7,99 

 

З даних табл. 3.6.3 видно, що після вступу до СОТ в 2012 р. порівняно з 

2007 р. спостерігалося збільшення імпортної залежності галузі та експортної її 

спрямованості за зростаючої ємності внутрішнього ринку.  

Структура експорту та імпорту агропромислової продукції України в 

2007 р. і 2012 р. представлено в табл. 3.6.4. 

Дані табл. 3.6.4 свідчать, що після вступу до СОТ експорт агропромисло-

вої продукції з України збільшився в 2012 р. порівняно з 2007 р. в 2,9 рази 

(+11,63 млрд дол. США)і склав 17,88 млрд дол. США. В натуральному виразі 

експорт продукції виріс в 3,4 рази (+29,56 млн тонн) і склав у 2012 р. 

42,15 млн тонн. В той же час імпорт товарів до України збільшився в 1,8 рази 

(+3,41 млрд дол. США) і склав у 2012 р. 7,52 млрд дол. США, що складає 

8,9 % від загальної суми імпорту по Україні. В натуральному виразі імпорт 

продукції зменшився на 1,9 % і склав 3,75 млн тонн. 

Позитивне сальдо зовнішньоторгового балансу агропромислової продук-

ції України в 2012 р. порівняно з 2007 р. збільшилось на 8,22 млрд дол. США і 

склало +10,36 млрд дол. США., в тому числі: за продукцією рослинного похо-

дження –на 5,91 млрд дол. США і склало +6,78 млрд дол. США; за жирами та 

оліями тваринного або рослинного походження –на 2,48 млрд дол. США і 

склало +3,81 млрд дол. США. 
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Таблиця 3.6.4 

Структура експорту та імпорту агропромислової продукції України  

в 2007 р. і 2012 р.[6; 9–12] 

Показник 
Од. 

виміру 

2007 рік 2012 рік 
Темп росту 

2012/2007 рр.,% 

Експорт Імпорт Сальдо Експорт Імпорт Сальдо Експорт Імпорт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Агропромислова 

продукція – 

всього 

млрд дол. 

США 
6,25 4,11 +2,14 17,88 7,52 +10,36 286,2 182,9 

млн т 12,56 3,83 +8,73 42,15 3,75 +38,40 335,6 98,1 

в тому числі:          

Живі тварини та 

продукти тва-

ринного похо-

дження 

млрд дол. 

США 
0,75 0,77 -0,024 0,96 1,72 -0,76 128,7 222,8 

млн т 0,24 0,69 -0,45 0,32 0,84 -0,55 131,3 124,7 

Питома вага в 

загальному обся-

зі,% 

млрд дол. 

США 
12,0 18,8  5,4 22,9    

млн т 1,9 18,1  0,8 23,0    

Продукти рос-

линного похо-

дження 

млрд дол. 

США 
1,73 0,86 +0,87 9,21 2,43 +6,78 533,7 282,3 

млн т 6,34 1,51 +4,83 31,08 1,44 +29,65 490,6 95,4 

Питома вага в 

загальному обся-

зі,% 

млрд дол. 

США 
27,6 20,9  51,5 32,3    

млн т 50,4 39,4  73,7 38,3    

Жири та олії тва-

ринного або рос-

линного похо-

дження 

млрд дол. 

США 
1,72 0,39 +1,33 4,21 0,41 +3,81 245,1 104,7 

млн т 2,16 0,45 +1,71 3,81 0,32 +3,50 176,8 69,9 

Питома вага в 

загальному обся-

зі,% 

млрд дол. 

США 
27,0 9,4  23,6 5,4    

млн т 17,2 11,8  9,0 8,4    

Готові харчові 

продукти 

млрд дол. 

США 
2,06 2,09 -0,035 3,49 2,97 +0,53 169,9 141,8 

млн тонн 3,83 1,17 +2,65 6,94 1,13 +5,80 181,3 96,6 

Питома вага в 

загальному обся-

зі, % 

млрд дол. 

США 
32,9 50,9  19, 39,4    

млн т 30,5 30,7  16,5 30,2    

Євросоюз (28 

країн) 

млрд дол. 

США 
1,67 1,43 +0,24 4,92 2,97 +1,96 296,0 208,0 

Питома вага в 

загальному обся-

зі, % 

млрд дол. 

США 
26,6 34,7  27,5 39,5    

млн т 27,4 25,4  34,1 34,1    

Митний союз 

ЄврАзЕС 

млрд дол. 

США 
1,98 0,68 +1,31 2,77 0,80 +1,97 139,7 118,2 

млн т 2,31 0,48 +1,83 2,53 0,46 +2,08 109,6 95,1 

Питома вага в 

загальному об-

сязі, % 

млрд дол. 

США 
31,7 16,5  15,5 10,6    

млн т 18,4 12,5  6,0 12,1    
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Продовження таблиці 3.6.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Інші країни 

млрд дол. 

США 
2,60 2,01 +0,59 10,19 3,75 +6,4 391,7 186,9 

млн т 6,81 2,38 +4,43 25,26 2,02 +23,25 371,0 84,8 

Питома вага в 

загальному об-

сязі, % 

млрд дол. 

США 
41,6 48,8  57,0 49,9    

млн т 54,2 62,1  59,9 53,7    

 

 

3.6.2. Порівняння обсягів і структури зовнішньої торгівлі проду-

кцією АПК України на основних регіональних ринках 
В табл. 3.6.5 наведено основні статистичні дані щодо експорту/імпорту 

агропромислової продукції України в 2012–2013 рр. З таблиці видно, що за 

2013 р. загальна сума експорту продукції АПК з України склала 

17,02 млрд дол. США, що становить 26,9% від загального експорту з України.  

У структурі експорту продукції АПК з України в 2013 р. продукти рос-

линного походження склали 52,1%, жири та олії тваринного або рослинного 

походження – 20,6%, готові харчові продукти – 20,9%, живі тварини та проду-

кти тваринного походження – 6,4 %. 

За 2013 р. експорт продукції АПК з України до Російської Федерації 

склав 1,94 млрд дол. США, що становить 3,1% від загального експорту з 

України та 11,4% від загальної суми експорту продукції АПК України. Те-

мп росту експорту до РФ у 2013 р. порівняно з 2012 р. склав 97,5%, тобто 

зменшився на 2,5 в.п. 

При цьому експорт продукції АПК з України в 2013 р. до країн ЄС 

склав 4,47 млрд дол. США, що становить 7,1% від загального експорту з 

України та 26,3% від загальної суми експорту продукції АПК України, до 

інших країн – 10,61 млрд дол. США що становить 16,8% від загального ек-

спорту з України та 62,3% від загальної суми експорту продукції АПК Ук-

раїни. 

Розглянемо більш докладно масштабність зовнішньої торгівлі України 

продукцією АПК з Російською Федерацією. 

В табл. 3.6.6 наведено дані щодо питомої ваги експорту/імпорту Укра-

їни в/із РФ в загальному імпорті/експорті РФ АПК у 2012–2013 рр. 

З цієї таблиці видно, що частка експорту товарів АПК з України в за-

гальному обсязі імпорту товарів АПК Російської Федерації в 2013 р. скла-

ла лише 4,5%. При цьому частка експорту товарів АПК Російської Федера-

ції до України в загальному обсязі експорту товарів АПК РФ складає 5,2%. 

Таким чином, частки України та РФ в загальному обсязі експорту-імпорту 

АПК майже однакові. 
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Таблиця 3.6.5 

Експорт-імпорт агропромислової продукції України  

в 2012–2013 рр.[5; 11; 12] 

Показник 
Од. 

виміру 

2012 рік 2013 рік 

Темп росту 

2013 р. до 

2012 р., % 

Екс-

порт 

Ім-

порт 

Саль-

до 

Екс-

порт 

Ім-

порт 

Саль-

до 

Екс-

порт 

Ім-

порт 

Агропромислова про-

дукція – всього 

млрд дол. 

США 
17,88 7,52 

+10,3

6 
17,02 8,18 +8,84 95,2 108,8 

Питома вага АПК в 

загальному обсязі 
% 26,0 8,9  26,9 10,6    

в тому числі:          

Живі тварини та про-

дукти тваринного по-

ходження 

млрд дол. 

США 
0,96 1,72 -0,76 1,08 1,89 -0,81 112,8 110,1 

Питома вага в загаль-

ному обсязі АПК 
% 5,4 22,9  6,4 23,1    

Продукти рослинного 

походження 

млрд дол. 

США 
9,21 2,43 +6,78 8,88 2,67 +6,21 96,3 109,9 

Питома вага в загаль-

ному обсязі АПК 
% 51,5 32,3  52,1 32,6    

Жири та олії тварин-

ного/рослинного по-

ходження 

млрд дол. 

США 
4,21 0,41 +3,81 3,51 0,40 +3,10 83,3 99,3 

Питома вага в загаль-

ному обсязі АПК 
% 23,6 5,4  20,6 4,9    

Готові харчові проду-

кти 

млрд дол. 

США 
3,49 2,97 +0,53 3,56 3,22 +0,34 101,8 108,5 

Питома вага в загаль-

ному обсязі АПК 
% 19,5 39,4  20,9 39,3    

Довідково          

Євросоюз (28) 
млрд дол. 

США 
4,93 2,97 +1,96 4,47 3,08 +1,39 90,7 103,5 

Питома вага в загаль-

ному обсязі АПК 
% 27,6 39,6  26,3 37,6    

Російська федерація 
млрд дол. 

США 
19,9 0,73 +1,27 1,94 0,84 +1,11 97,5 114,9 

Питома вага в загаль-

ному обсязі АПК 
% 11,2 9,7  11,4 10,2    

Інші країни 
млрд дол. 

США 
10,96 3,82 +7,14 10,61 4,27 +6,34 96,8 111,8 

Питома вага в зага-

льному обсязі АПК 
% 61,3 50,8  62,3 52,2    
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Таблиця 3.6.6 

Питома вага експорту/імпорту України в/із РФ  

в загальному імпорті/експорті РФ АПК у 2012–2013 рр.[5; 11 – 14] 

Показник 

Од. 

ви-

мі-

ру 

2012 рік 2013 рік 

Експорт 

України 

в РФ у 

загаль-

ному 

імпорті 

РФ 

Імпорт 

Украї-

ни з РФ 

у зага-

льному 

експор-

ті РФ 

Екс-

порт 

Украї-

ни в 

імпорті 

РФ 

Імпорт 

Украї-

ни з РФ 

у зага-

льному 

експор-

ті РФ 

АПК – всього % 4,9 4,4 4,5 5,2 

в тому числі:      

Живі тварини та продукти тва-

ринного походження 
% 4,4 1,7 3,9 1,1 

Продукти рослинного похо-

дження 
% 1,1 1,3 1,5 1,8 

Жири та олії тваринного або 

рослинного походження 
% 8,4 1,5 4,6 1,6 

Готові харчові продукти % 9,2 13,4 8,3 13,4 

 

За окремими групами товарів частка експорту-імпорту товарів АПК 

з/до України в загальному обсязі імпорту-експорту товарів АПК РФ розпо-

діляється наступним чином: 

 живі тварини та продукти тваринного походження – 3,9% експор-

ту АПК з України до РФ в загальному обсязі імпорту АПК РФ та 1,1% ім-

порту АПК до України з РФ в загальному обсязі експорту АПК РФ; 

 продукти рослинного походження – 1,5% та 1,8%, відповідно; 

 жири та олії тваринного або рослинного походження – 4,6% та 

1,6%, відповідно; 

 готові харчові продукти – 8,3% та 13,4%, відповідно. 

Таким чином, у зовнішній торгівлі України з Російською Федерацією 

агропромисловою продукцією найбільший ризикмають такі галузі україн-

ського агропродовольчого експорту, як окремі види м’ясної продукції, си-

рів, олії і маргарину, кондитерських, шоколадних і хлібобулочних виробів, 

соків (напоїв), пива, алкогольних напоїв і спиртів. 

В табл. 3.6.7 наведено дані щодо середньої ціни експорту-імпорту аг-

ропромислової продукції України у 2012–2013 рр. 

З табл. 3.6.7 видно, що в 2013 р. середня ціна експорту товарів з Укра-

їни склала: 

 всього за продукцією АПК 0,41 тис. дол. США за 1 т, що порів-

няно з 2012 р. на 0,01 тис. дол. США менше; 
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Таблиця 3.6.7 

Середня ціна експорту-імпорту агропромислової продукції України в тис. 

дол. США за 1 т у 2012–2013 рр.[5; 11; 12] 

Показник 
2012 рік 2013 рік 

Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

Всього по Україні – АПК 0,42 2,02 0,41 2,11 

в тому числі:     

Євросоюз (28) 0,34 2,33 0,34 2,65 

Російська Федерація 1,50 1,78 1,40 1,90 

Інші країни (крім перелічених) 0,41 1,87 0,39 1,88 

 

 до країн ЄС 0,34 тис. дол. за 1 т і порівняно з 2012 р. не зміни-

лась; 

 до Російської Федерації 1,40 тис. дол. за 1 т, що порівняно з 

2012 р. на 0,1 тис. дол. менше; 

 до інших країн (крім перелічених) 0,39 тис. дол. за 1 т, що порів-

няно з 2012 р. на 0,02 тис. дол. менше. 

В 2013 р. середня ціна імпорту товарів до України склала: 

 всього за продукцією АПК 2,11 тис. дол. США за 1 т, що порів-

няно з 2012 р. на 0,09 тис. дол. США більше; 

 з країн ЄС 2,65 тис. дол. за 1 т і порівняно з 2012 р. збільшилась 

на 0,32 тис. дол.; 

 з Російської Федерації 1,90 тис. дол. за 1 т, що порівняно з 2012 р. 

на 0,12 тис. дол. більше; 

 з інших країн (крім перелічених) 1,88 тис. дол. США за 1 т, що 

порівняно з 2012 р. на 0,01 тис. дол. більше. 

В додатку Б (табл. Б.1) представлено порівняння основних заходів та-

рифного і нетарифного захисту агропромислової продукції в країнах ЄС, 

МС і Україні. 

Як видно з табл. Б.1 на сьогодні найбільш закритим для агропромис-

лової продукції України є ринок країн Євросоюзу, які проводять жорстку 

протекціоністську політику підтримки і захисту власних виробників сіль-

ськогосподарської продукції за рахунок квотування імпорту окремих видів 

агропромислових товарів та високих тарифних ставок. 

Країни Митного союзу, зокремаРосійська Федерація, також проводять 

політику захисту окремих видів агропромислової продукції, зокрема за мо-

лочними та м’ясними продуктами. 
Середні ставки ввізних мит ЄС для України та квоти ЄС згідно з умо-

вами створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС передбачають 
перехідних період.  
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У табл. 3.6.8 представлені середні ставки ввізних мит ЄС для України 
за товарними групами згідно з угодою про створення зони вільної торгівлі 
між Україною та ЄС. 

Таблиця 3.6.8 

Середні ставки ввізних мит ЄС для України за товарними групами 

згідно з домовленостями про створення ЗВТ між Україною та ЄС[5] 

Найменування товару Початкова ставка, % Кінцева ставка, % 

Живі тварини 1,2 0,0 

М’ясо 9,5 0,0 

Риба 10,9 0,0 

Молоко і яйця 5,3 0,0 

Овочі і фрукти 13,8 0,8 

Зернові культури 27,6 3,1 

Олійні культури 0,3 0,0 

Корми для тварин 20,4 0,0 

Рослинні олії і жири 5,7 0,0 

Тваринні масла і жири 2,5 0,0 

Сировинні сільгоспматеріали 2,5 0,0 

Різні харчові продукти 22,1 1,2 

Цукор 17,6 0,4 

Напої 8,0 0,6 

Кава і чай 6,1 0,1 

Тютюнові вироби 31,8 0,0 

Сировина для добрив 0,1 0,0 

Мінеральні і хімічні добрива 4,9 0,0 

Спеціалізоване обладнання 0,9 0,0 

 
У разі застосування ЄС в односторонньому порядку кінцевих ставок 

для продукції АПК України створюється режим найбільшого сприяння для 
торгівлі українськими товарами (табл. 3.6.8). Однак проблемним питанням 
залишається квотування ЄС окремих видів товарів АПК України, зокрема 
м’ясної, молочної, готової харчової продукції, що не дає можливості Укра-
їні в повній мірі скористатися перевагами зниження тарифних мит. 

Квоти ЄС для України на окремі види агропромислової продукції на 

рік: 

 м’ясо та м’ясні продукти – 89,5 тис. т (до 90,25 тис. т через 

5 років); 

 молоко та молочні продукти – 11 тис. т (до 16 тис. т через 

5 років); 

 готові продукти із зерна – 2 тис. т; 

 борошно-круп’яна продукція – 6 тис. т (до 7,5 тис. т через 

5 років); 



294 

 

 зернові культури –1 604 тис. т (до 2 004 тис. т через 5 років). 

При цьому, наприклад, для компенсації втрат експорту України до РФ 

м’яса та м’ясних продуктів необхідно збільшити квоту на 60,5 тис. т (екс-

порт України до РФ у 2013 р.), зокрема м’яса свійської птиці – на 

39,1 тис. т, молока та молочних продуктів – на 71,4 тис. т. 

Таким чином, для розширення експорту України до ЄС з урахуванням 

різкого скорочення ринків у Російської Федерації необхідно врегулювати 

питання квотування окремих видів агропромислової продукції в бік збіль-

шення або зняття квот взагалі. 

Крім того, слід враховувати величезний вплив на зовнішню торгівлю 

агропромисловою продукцією різноманітних нетарифних заходів регулю-

вання.  

За результатами проведеного аналізу зовнішньої торгівлі основною 

продукцією агропромислового комплексу України з країнами ЄС, МС Єв-

рАзЕС та іншими можна зробити певні висновки: 

1) за 2013 р. експорт продукції АПК з України до Російської Федера-

ції склав 1,94 млрд дол. США, що склало 3,1% від загального експорту по 

Україні та 11,4 % загальної суми експорту продукції АПК; 

2) у структурі експорту продукції АПК з України в 2013 р. на проду-

кти рослинного походження припадає 52,1%, на жири та олії тваринного 

або рослинного походження – 20,6%, на готові харчові продукти – 20,9%, 

на живі тварини та продукти тваринного походження – 6,4%; 

3) в 2013 р. експорт з України до Російської Федерації окремих видів 

продукції агропромислового комплексу склав: 

 живі тварини та продукти тваринного походження – 

0,56 млрд дол. США (28,6% від загального експорту АПК до РФ); 

 продукти рослинного походження – 0,20 млрд дол. США 

(10,3 % від загального експорту АПК до РФ); 

 жири та олії тваринного або рослинного походження – 

0,06 млрд дол. США (2,9% від загального експорту АПК до РФ); 

 готові харчові продукти – 1,13 млрд дол США (58,2% від загаль-

ного експорту АПК до РФ); 

4) найбільше експортується з України до Російської Федерації гото-

вих харчових продуктів, частка яких складає 58,2% від загальної суми про-

дукції АПК до Росії. Тому найбільші втрати можливі по ринку готових ха-

рчових продуктів, зокрема по ринку сирів, м’ясної продукції, кондитерсь-

ких виробів, пивної та алкогольної продукції; 

5) частка експорту товарів АПК з України в загальному обсязі імпор-

ту товарів АПК Російської Федерації в 2013 р. склала лише 4,5%. При цьо-

му частка експорту товарів АПК Російської Федерації до України в загаль-

ному обсязі експорту товарів АПК РФ складає 5,2%. Таким чином, частки 

України та РФ в загальному обсязі експорту-імпорту АПК майже однакові; 
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6) враховуючи незначну питому вагу експорту до Російської Федера-

ції продукції АПК, зниження митних тарифів та збільшення тарифних квот 

для української продукції АПК до країн ЄС, зокрема на зернові культури, 

м’ясні та молочні продукти, готові харчові продукти, дадуть можливість 

компенсувати втрати у разі відмови Російської Федерації від експорту з 

України агропродукції, особливо харчової промисловості; 

7) пропозиції ЄС щодо одностороннього суттєвого зниження тарифів 

до кінця 2015 р. надають можливість Україні частково компенсувати втра-

ти та провести необхідні заходи щодо переорієнтації виробництва продук-

ції на нові ринки збуту в світі та ЄС; 

8) проблемним питанням залишається квотування ЄС окремих видів 

товарів АПК України, зокрема м’ясної, молочної, готової харчової продук-

ції, що не дає можливості Україні в повній мірі скористатися перевагами 

зниження тарифних мит. Враховуючи наведене, Україні для компенсації 

скорочення ринків у Російської Федерації необхідно врегулювати з ЄС пи-

тання квотування окремих видів агропромислової продукції або в бік їх 

збільшення, або зняття квот взагалі. 
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3.7. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ _____________________■ 

 

 

 

 
 

 

Забезпечення енергетичної безпеки є першочерговим завданням для 

будь-якої країни, особливо з урахуванням сучасних глобальних інтегра-

ційних викликів і жорсткої конкуренції між країнами за контроль над ре-

сурсами. 

Для України, яка є значною мірою енергозалежною країною, сьогодні 

особливо актуальною проблемою є визначення перспектив вітчизняного 

паливно-енергетичного комплексу з урахуванням шести років членства 

країни у СОТ, початку інтеграційних процесів України у формі асоціації з 

ЄС, а також розбудови рівноправних відносин у цій сфері з країнами МС. 

Зазначена проблема вивчалася багатьма українськими вченими і фахі-

вцями-практиками таких як: В. М. Геєць[1], В. О. Точилін[2], В. Р. Сіден-

ко[3], М. О. Кизим[6;7], В. Т. П’ятницький, І. В. Бураківський, В. М. Мов-

чан, Д. В. Ляпін, І. Ю. Матюшенко[6;7] та багатьма іншими. В той же час 

вказана проблема потребує детального вивчення сучасних тенденцій і про-

блем, що склалися між Україною, ЄС та Росією. 

 

3.7.1. Особливості зовнішньої торгівлі продукцією паливно-

енергетичного комплексу України 
Членство в СОТ стало практично обов’язковою умовою для будь-якої 

країни, котра прагне інтегруватися у світове господарство. 

Приєднання України до СОТ розглядалося усіма українськими уряда-

ми (з моменту проголошення незалежності) як закономірний крок і обіцяло 

наступні потенційні вигоди для України [5; 6]:  

 отримання у відносинах зі всіма країнами-членами СОТ режиму 

найбільшого сприяння (MFN – most favorite nation);  

 вихід у міжнародний правовий простір і отримання захисту віт-

чизняних виробників на основі норм і правил СОТ;  

 доступ до механізму вирішення торгових суперечок в межах 

СОТ;  

 приведення українського законодавства і практики зовнішньо-

торговельної діяльності у відповідність із міжнародними правилами регу-

лювання торгівлі;  



298 

 

 розширення доступу вітчизняних підприємств до зовнішніх ри-

нків унаслідок створення більш сприятливих умов для інвестиційної спів-

праці;  

 безпосередня участь у подальшій розробці норм, що регулюють 

міжнародну торгівлю. 

Сьогодні в умовах приєднання до СОТ різних країн світу спостеріга-

ються значні відмінності, а саме: 

 розвинуті країни здійснюють державну підтримку важливих для 

економічної безпеки галузей, у той же час забороняють це новим членам 

СОТ. Розвинуті країни розширюють сферу свого впливу через СОТ, дбаю-

чи, перш за все, про свої інтереси та лише обмеженою мірою поступаються 

ними на користь менш розвинутих країн; 

 країни, що розвиваються (а це більшість членів СОТ), стають 

обмеженими у своїх інструментах реалізації економічної політики забезпе-

чення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва. 

Вступ України до СОТ у травні 2008 р. у значній мірі був продиктова-

ний «політичною доцільністю», намаганням випередити Росію в процесі 

інтеграції до СОТ і одержати додаткові переваги на переговорах із визна-

чення ціни на паливно-енергетичні ресурси (зокрема, на газ). Як наслідок, 

незважаючи на те, що процес вступу України розтягнувся на 8 років, уря-

дом України за період з 2005 по 2007 рр. було підписано цілу низку угод із 

СОТ, які носять асиметричнийхарактер [9, с. 364-365]: 

 значно нижчі ставки імпортних мит на більшість інших товарів, 

ніж ті, що діють у країнах-засновниках і більшості країн-членів СОТ; 

 передбачають нульові ставки ввізних мит на 10 % тарифних лі-

ній сільськогосподарської продукції і на понад третину тарифних ліній 

промислової продукції (які складають основну частку імпорту); 

 скасовують і забороняють впроваджувати в подальшому кількі-

сні обмеження на імпорт або інші нетарифні заходи, такі як ліцензування, 

заборони, дозволи, вимоги попереднього санкціонування та інші обмежен-

ня з подібним ефектом, які не можуть бути обґрунтовані згідно з положен-

нями відповідної Угоди СОТ. Ліцензування імпорту здійснюється згідно з 

відповідною Угодою СОТ за принципом недопущення обмежувального 

впливу на торгівлю; 

 забороняють Україні як новому члену СОТ цілу низку заходів 

державної підтримки внутрішнього виробника (при тому, що такі заходи 

широко використовуються країнами-засновниками СОТ для підтримки 

своїх товаровиробників). 

Умови вступу України до СОТ призвели сьогодні до загального пос-

лаблення захищеності національної економіки та скорочення можливостей 

для здійснення диференційованої промислової політики. Слід відмітити, 

що після вступу країни до СОТ для української продукції в цілому відбу-
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лось суттєве зниження тарифних ставок та лібералізація доступу на світові 

ринки, разом з цим внутрішній ринок України став більш відкритим для 

імпортної продукції [2–6; 8].  

На тлі цього процесу, безумовно, є актуальним питання  вивчення 

впливу на вітчизняний паливно-енергетичний комплекс загальних умов 

інтеграції України до таких регіональних економічних союзів, як ЄС та 

МС. 

 

3.7.2. Стан і перспективи зовнішньої торгівлі паливно-

енергетичними ресурсами з країнами Митного союзу 
В рамках угод, які у 2011 р. підписала Україна з МС, в тому числі що-

до створення зони вільної торгівлі, Росія пропонувала одержання енерго-

носіїв за прийнятною ціною, що підвищувало конкурентоспроможність 

українських виробників. При цьому відмова від імпорту російського газу, 

за оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, обійдеться Україні у 

207 млрд дол. В той же час існує жорстка політика «Газпрому» – до кінця 

2014 р. ціни внутрішнього споживання для російських суб’єктів необхідно 

довести до рівня світових. Як наслідок, з 2015 р. Україна перестала б оде-

ржувати будь-які преференції за ціною на газ порівняно з іншими країна-

ми. 

Крім того, очікувалось імовірне зниження ціни на газ. Так, в держбю-

джеті України на 2013 р. було закладено ціну на рівні 421 дол. США за тис. 

м3. Але ж ціна на газ у світі падає – «Газпром» прогнозував для України 

ціну на газ – 300 дол. США за тис. м3. У разі вступу України до МС ціна 

могла знизитися до 160 дол. США за тис. м3 [9, с. 379-380]. 

В той же час ціна на газ не була і не є й сьогодні предметом домовле-

ностей у рамках митного законодавства МС і Договору про ЗВТ країн 

СНД. Тому сподіватися на зміну підходів російської сторони у питанні ці-

ни на газ не доводилося. За винятком сценарію, коли Україна погодиться 

на злиття, а фактично – поглинання «Газпромом» НАК «Нафтогаз Украї-

ни», що рівнозначно втраті суверенітету в енергетичному секторі. Приєд-

нання до МС і, як наслідок, ціна за газ 160 дол. США за тис. м3 щонайбі-

льше до 2015 р. – це була розплата за продаж своєї газотранспортної сис-

теми «Газпрому». 

До того ж, торговельні відносини в МС й до сьогодні залишаються не-

збалансованими. Домовленості про умови функціонування МС містять 

значну кількість винятків і неврегульованих питань. Існує більш ніж 400 

винятківдо домовленості про вільний рух товарів в межах МС, що значно 

вихолощують саме поняття МС. Жодна з країн-членів МС – ні Казахстан, 

ні Білорусь – не маєдодатного сальдо в торгівлі з іншими партнерами по 

МС, зате його має Росія у торгівлі зі своїми партнерами. Митні тарифи 

країн МС на більшість продукції значно вищі, ніж в Україні.  
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Українські митні тарифи обумовлені угодою з СОТ, і їхній перегляд 

(та ще й у більший бік) викликає різку негативну реакцію з боку країн-

членів СОТ [6]. Митні тарифи Росії обумовлені також її угодою в рамках 

СОТ, і заради України їх знижувати ніхто не збирається. 

 

3.7.3. Перспективи розвитку енергетичного співробітництва з кра-

їнами ЄС 

Альтернативним інтеграційним напрямом для України стало підпи-

сання у червні та ратифікація 16 вересня 2014 року Угоди про асоціацію з 

Європейським союзом (хоча й з відтермінуванням імплементації економі-

чної частини щодо зони вільної торгівлі до кінця 2015 р.). 

Розвиток енергетичного сектору в рамках угоди стане можливим в 

умовах розбудови транскордонних ринків вуглеводнів і електроенергії, а 

згодом у формуванні єдиного енергетичного ринку зЄС. Завдяки гармоні-

зації регуляторного середовища на ринку вуглеводнів та електроенергети-

ки зправилами ЄС щодо інтеграції газотранспортної системи і електроме-

реж і забезпечення безпеки ядерної енергетики підвищиться конкуренто-

спроможність української енергетики. 

В той же часможливостіукраїнських енергетичних компаній експор-

тувати електроенергію є слабкими внаслідок нерозвиненої інфраструкту-

ри і відмінності технічних стандартів і правил, за якими функціонують 

енергетичні ринки ЄС і України. Крім того, ЄС може залишити також об-

меження на імпорт українського вугілля та нафтопродуктів з огляду на су-

бсидування українських виробників. 

Таким є загальний міжнародний інтеграційний «фон», на тлі якого ро-

звивався паливно-енергетичний  комплекс України у 2013–2014 рр. 

Зовнішньоторговельний оборот вуглеводнів в Україні характеризують 

дані, наведені в табл. 3.7.1. 

З таблиці видно, що у 2013 р. частка продукції, яку було експортовано 

до України у загальному обсязі виробництва РФ складала за : нафтою си-

рою – 0,1%; нафтопродуктами готовими – 1,0 %; природним газом – 3,9%. 

В той же час частка імпортних вуглеводнів російського походження у їх 

загальному використанні в Україні складала за : нафтою сирою  – 14,8%; 

нафтопродуктами готовими – 19,9 %; природним газом – 42,9%. Таким чи-

ном, погіршення у зовнішній торгівлі вуглеводами України з РФ, перш за 

все, відіб’ється на українських споживачах, оскільки вони більш енергоза-

лежні, ніж російські. 
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Таблиця 3.7.1 

Зовнішня торгівля вуглеводнями в Україні у 2012–2013 рр. [6, с. 194; 16; 17] 

Найме-

нування 

Од. 

вимi-

ру 

2012 рік 2013 рік 

Експорт Iмпорт Експорт Iмпорт 

Кiль-

кiсть 

Вар-

тiстьмлн 

дол 

США 

Кiль-

кiсть 

Вартiсть, 

млн дол. 

США 

Кiль-

кiсть 

Вар-

тiсть, 

млн 

дол. 

США 

Кiль-

кiсть 

Вар-

тiстьмл

н дол. 

США 

Нафта або нафтопродукти сирi 

Всього                                                                                            тис. т - - 1547,4 1235,9 - 810,8 761,1 630,3 

в тому 

числі РФ  

тис. т - - 724,9 547 - 28,8 483,4 

398,0 

Нафтопродукти готові 

Всього                                                                                            тис. т 1620,1 1387 7615,2 7606,7 1068,4 810,8 6538,6 641,8 

в тому 

числі РФ                                                                                                                                                  

тис. т 540,8 489,2 1714,0 1630,9 20,4 28,8 2013,4 1859,5 

Газ природний 

Всього                                                                                            млн 

куб. м 

- - 32927,0 14025,1 - - 27972,0 11538,2 

в тому 

числі РФ 

млн  

куб. м 

- - 32874,3 14003,2 - - 25840,5 10685,0 

 

Більш детальне порівняння поставок вуглеводнів з РФ в Україну для 

обох країн наведено в табл. 3.7.2. 

 

Таблиця 3.7.2 

Порівняльний аналіз поставок вуглеводнів з РФ в Україну у 2012–2013 

рр.[6, с.195; 16; 17] 

Показник 

 

Нафта сира,  

тис. т 

Нафтопродукти, 

тис. т 

Природний газ, 

млн м3 

2012 р. 2013 р. 2012 р. 2013 р. 2012 р. 2013 р. 

Імпорт/експорт продуктів 

(Україна/РФ) 
724,9 483,4 1714,0 2013,4 32874,3 25840,5 

Використання продуктів в 

Україні 
4013,4 3270,6 10526,1 10123,7 54774,6 50357,6 

Виробництво продуктів в 

РФ 
518020,0 523276,0 193964,4 198634,8 655007,0 668000,0 

Частка імпортних продук-

тів у використанні в Украї-

ні, % 

18,1 14,8 16,3 19,9 60,0 51,3 

Частка продуктів для екс-

порту у РФ, % 
0,1 0,1 0,9 1,0 5,0 3,9 
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Загроза виникнення дефіциту вуглеводнів в Україні може бути посла-

блена шляхом проведення послідовних дій з диверсифікації зовнішніх 

джерел їх постачання.  

Так, в умовах поглиблення кризових явищ у зовнішньоекономічних 

відносинах між РФ і Україною реальними постачальниками вуглеводнів 

можуть стати суб’єкти енергетичного ринку Європи. Потенціал європейсь-

кого енергетичного ринку значно перевищує потреби України у вуглевод-

нях, тому активізація України на цьому ринку не визначить суттєвих змін 

на ньому. Так, дефіцит нафти і нафтопродуктів, який може виникнути в 

Україні за вище згаданих обставин, не перевищує 0,4% від загального 

споживання товарів нафтової групи у країнах ЄС (611,3 млн т у 2012 р.). 

Можливий максимальний дефіцит природного газу в Україні не перевищує 

5,8% загальної величини його споживання у країнах ЄС (443,9 млрд м3 у 

2012 р.). Відносно незначні величини можливого дефіциту вуглеводнів в 

Україні знаходяться в межах тенденційних змін ємності енергетичного ри-

нку ЄС. Так, зменшення обсягів використання нафти та нафтопродуктів у 

ЄС у 2008-2012рр. склало 13,1%, а природного газу –7,9%[6, с.196]. 

Наведені факти свідчать, що можливий дефіцит вуглеводнів в Україні 

може бути покритий за рахунок ресурсів енергетичного ринку ЄС без 

будь-яких ускладнень, крім необхідності вирішення технічних проблем 

реального постачання природного газу. 

Правовою основою входження України на європейський ринок вугле-

воднів є статус учасника Договору до Енергетичної Хартії (з 1998 р.) і асо-

ційованого члена ЄС, які наділяють українських суб’єктів рівними права-

ми з іншими учасниками ринкових відносин. В межах уже набутих прав 

Україна може реалізувати свої можливості у нафтовому секторі європейсь-

кого енергетичного ринку через пряму закупівлю готових нафтопродуктів 

із забезпеченням транспортування їх до України наземними транспортом 

[10–15]. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки. 

1. Погіршення у зовнішній торгівлі вуглеводами України з РФ, перш 

за все, відіб’ється на українських споживачах, оскільки вони більш енерго-

залежні, ніж російські. 

2. РФ не збирається йти на поступки Україні у питаннях постачання 

вуглеводнів. Ціна на газ не була і не є й сьогодні предметом домовленос-

тей у рамках митного законодавства МС і Договору про ЗВТ країн СНД. 

Приєднання України до МС і, як наслідок, можлива ціна за газ 160 дол. 

США за тис. м3 щонайбільше до 2015 р. – це можлива розплата за продаж 

своєї газотранспортної системи «Газпрому». 

3. В умовах поглиблення кризових явищ у зовнішньоекономічних від-

носинах між РФ і Україною реальними постачальниками вуглеводнів мо-

жуть стати суб’єкти енергетичного ринку Європи. Потенціал європейсько-
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го енергетичного ринку значно перевищує потреби України у вуглеводнях, 

тому активізація України на цьому ринку не визначить суттєвих змін на 

ньому. Можливий дефіцит вуглеводнів в Україні може бути покритий за 

рахунок ресурсів енергетичного ринку ЄС без будь-яких ускладнень, крім 

необхідності вирішення технічних проблем реального постачання природ-

ного газу. 

4. В рамках асоціації України з ЄС розвиток енергетичного сектору в 

рамках угоди стане можливий в умовах розбудови транскордонних ринків 

вуглеводнів та електроенергії, а згодом у формуванні єдиного енергетич-

ного ринку зЄС. Завдяки гармонізації регуляторного середовища на ринку 

електроенергетики зправилами ЄС щодо інтеграції газотранспортних та 

електромереж і забезпечення безпеки ядерної енергетики підвищиться 

конкурентоспроможність української енергетики. 

5. Існує загроза того, що українські енергетичні компанії не зможуть 

скористатись перевагами експортування електроенергії на ринок ЄС вна-

слідок нерозвиненої інфраструктури і відмінності технічних стандартів і 

правил, за якими функціонують енергетичні ринки ЄС і України. Крім то-

го, ЄС може залишити також обмеження на імпорт українського вугілля та 

нафтопродуктів з огляду на субсидування українських виробників. Тому 

необхідна подальша співпраця українських та європейських енергетичних 

компаній та інвесторів із метою технічної модернізації української енерге-

тичної системи. 
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3.8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ__________■ 

 

 

 

 

 

 

Міжнародні економічні відносини знаходять своє вираження в обміні 

товарами і послугами, русі факторів виробництва (капіталів, робочої сили) 

між країнами і організаціями, котрі їх представляють, у процесі здійснення 

торговельних, науково-технічних, інвестиційних, валютно-фінансових, ви-

робничих і інших зв’язків. Однак міжнародні зв’язки не можуть здійсню-

ватися без їх міжнародно-правового регулювання. 

 

3.8.1. Правове регулювання як процес впливу держави на зовніш-

ньоекономічні відносини 
Основні положення міжнародного права в цілому і міжнародного еко-

номічного права зокрема базуються на Статуті Організації Об’єднаних На-

цій, в ст. 1 якого передбачається мета здійснювати міжнародне співробіт-

ництво у вирішенні проблем економічного характеру. 

І якщо економічні відносини на міждержавному рівні регулюються 

двосторонніми та багатосторонніми угодами економічного характеру, то 

основна частка міжнародного економічного співробітництва припадає на 

взаємовідносини господарюючих суб’єктів різної національної приналеж-

ності. 

Будь-яка держава розглядає такі економічні відносини, включаючи 

основну їх складову – торговельні відносини як зовнішньоекономічні ві-

дносини. Участь конкретних господарюючих суб’єктів (суб’єктів підприє-

мництва) в цих відносинах з правової точки розглядається як зовнішньо-

економічні зв’язки, наслідком яких є зовнішньоекономічна діяльність.  

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – це діяльність суб’єктів гос-

подарювання, пов’язана з виходом на зовнішні ринки, експортом й імпор-

том продукції, здійсненням інвестиційної, виробничої і науково-технічної 

діяльності. Стаття 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяль-

ність» від 16.04.1991 № 959-XII визначає зовнішньоекономічну діяльність 

як «діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних 

суб’єктів господарської діяльності, побудовану на взаємовідносинах між 

ними, що має місце як на території України, так і за її межами» [2]. 

Режим зовнішньоекономічної діяльності будь-якої держави, в тому 

числі і України, являє собою правовий простір, в рамках якого здійснюєть-
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ся така діяльність. Іншими словами, це сукупність всіх законодавчих актів 

і нормативних документів, що визначають умови взаємодії суб’єктів ЗЕД 

як усередині конкретної держави, так і на зовнішньому ринку в сфері між-

народного обміну товарами, послугами та капіталом [4, c. 4–5].  

Конституційний Суд України своїм рішенням від 09.07.1998 р. № 12-

рп/98 дав тлумачення терміну «законодавство», який охоплює закони Ук-

раїни, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради Ук-

раїни, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів 

України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції 

України і законів України. 

Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність регулюється як норма-

ми міжнародного, так і національного законодавства. 

При цьому закон розділяє всіх учасників зовнішньоекономічної діяль-

ності на національних (тобто резидентів) і іноземних (нерезидентів) 

суб’єктів господарювання. Різниця між ними полягає в тому, що під час 

здійснення господарської діяльності на території України вони можуть ма-

ти різний обсяг прав і обов’язків. Цей обсяг прав і обов’язків, або ж право-

суб’єктність учасників ЗЕД, регламентується національним законодавст-

вом (особистим законом) суб’єктів, законодавством тієї країни, на терито-

рії якої здійснюється така діяльність, міжнародними угодами та правовими 

звичаями. Але значною мірою обсяг правосуб’єктності залежить від того, 

який правовий режим наданий іноземному суб’єкту господарювання на 

території даної держави: національний, спеціальний або ж режим найбіль-

шого сприяння. Окреслені режими можуть бути встановлені різними спо-

собами: закріпленням у нормах національного законодавства або шляхом 

укладення двосторонніх і багатосторонніх угод у сфері торговельно-

економічного, інвестиційного, податкового, науково-технічного та інших 

видів співробітництва [4, c. 5]. 

Під час розгляду питання про правове регулювання зовнішньоеконо-

мічної діяльності, слід мати на увазі, що правове регулювання – це одна із 

форм державного регулювання поведінки суб’єктів підприємницької дія-

льності незалежно від їх національної приналежності на території держави. 

Тобто держава виступає регулятором, що визначає якими видами госпо-

дарської діяльності можуть займатися суб’єкти ЗЕД і відповідно до яких 

правових норм вони зобов’язані будувати свою лінію поведінки як на вну-

трішньому, так і на зовнішньому ринку.   

Правовою основою організації, здійснення та керівництва ЗЕД є суку-

пність правових норм, закріплених у міжнародних угодах, актах націона-

льного законодавства (включаючи спеціальне законодавство, що зачіпає 

інтереси суб’єктів ЗЕД) та спрямованих на регулювання міжнародних тор-
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гово-економічних відносин, здійснюваних як в інтересах окремих суб’єктів 

ЗЕД, так і держави в цілому. 

При цьому слід мати на увазі, що держава не лише створює умови для 

того, щоб суб’єкти господарювання могли здійснювати зовнішньоекономі-

чну діяльність, але й провадить необхідні дії з регулювання, у тому числі й 

правового, таких правовідносин. 

Правове регулювання – процес впливу держави на суспільні відноси-

ни за допомогою юридичних норм (норм права). Ґрунтується на предметі і 

методі правового регулювання. Предметом є певна форма суспільних від-

носин, яка закріплюється відповідною групою юридичних норм (спеціаль-

ним законодавством). Під методом правового регулювання розуміють спо-

сіб впливу юридичних норм на суспільні відносини.  

При цьому норми можуть мати характер:  

 розпорядчих; 

 забороняючих; 

 регулюючих; 

 дозволяючих та ін.  

Здійснення безпосередніх дій із регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності державою покладається на спеціалізовані компетентні органи 

виконавчої влади – митні органи, фінансові органи, банківські установи та 

ін. При цьому їхня діяльність регулюється, так само як і діяльність 

суб’єктів ЗЕД, як міжнародно-правовими актами, так і актами національної 

правової системи (спеціальним законодавством із питань митного регулю-

вання, валютного регулювання, ліцензування і квотування та ін.).  

Стаття 4 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 

16.04.1991 р. № 959-XII закріплює наступні види зовнішньоекономічної 

діяльності: 

 експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили; 

 надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України 

послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, в тому числі: вироб-

ничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркети-

нгових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигна-

ційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських 

та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України; надання 

вищезазначених послуг іноземними суб’єктами господарської діяльності 

суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України; 

 наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, на-

вчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяль-

ності; навчання та  підготовка  спеціалістів  на комерційній основі; 

 міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у 

випадках, передбачених законами України; 
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 кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньоеко-

номічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності; 

створення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кре-

дитних та страхових установ за межами України; створення іноземними 

суб’єктами господарської діяльності зазначених установ на території Укра-

їни у випадках, передбачених законами України; 

 спільна підприємницька діяльність між суб’єктами зовнішньо-

економічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності, 

що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, прове-

дення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на 

території України, так і за її межами; 

 підприємницька діяльність на території України, пов’язана з на-

данням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематері-

альних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарської діяль-

ності; аналогічна діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за 

межами України; 

 організація та здійснення діяльності в галузі проведення виста-

вок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подіб-

них заходів, що здійснюються на комерційній  основі, за участю суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, кон-

сигнаційної та роздрібної торгівлі на території України  за іноземну валю-

ту у передбачених законами України випадках; 

 товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована 

на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовнішньоекономічної дія-

льності та іноземними суб’єктами господарської діяльності; 

 орендні, в тому числі лізингові, операції між суб’єктами зовніш-

ньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяль-

ності; 

 операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних ау-

кціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку; 

 роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземни-

ми суб’єктами господарської діяльності як на території України,  так і за її 

межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і 

за її межами; 

 інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо 

і у виключній формі законами України. 

Посередницькі операції, під час здійснення яких право власності на 

товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських 

договорів, договорів доручення та інших), здійснюються без обмежень [2]. 
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3.8.2. Вплив держави на зовнішньоекономічну правосуб’єктність 

учасників міжнародного торговельно-економічного процесу 
Усі суб’єкти господарювання, які претендують на право займатися зо-

внішньоекономічною діяльністю як на території своєї держави, так і за її 

межами, повинні володіти відповідною правосуб’єктністю, яка дещо відрі-

зняється від загальногромадянської правосуб’єктності учасників господар-

ської діяльності, в даному випадку – в Україні. Адже обсяг право-

суб’єктності значною мірою визначає той правовий статус, який може бути 

притаманний конкретному учасникові зовнішньоекономічної діяльності. 

Визначення та придбання правового статусу створює для господарюючого 

суб’єкта певні юридичні наслідки під час вчинення ним зовнішньоеконо-

мічної діяльності. При цьому слід не забувати, що правосуб’єктність у 

праві розглядається як сукупність правоздатності та дієздатності.  

Правоздатність – це обумовлена правом здатність особи мати 

суб’єктивні юридичні права і обов’язки, тобто бути учасником правовідно-

сини.  

Правоздатність може бути загальною і спеціальною. Загальна правоз-

датність передбачає будь-які права та обов’язки, сумісні з сутністю 

суб’єкта, тобто це принципова можливість суб’єкта права мати будь-які 

права та обов’язки з числа передбачених чинним законодавством. Це здат-

ність будь-якої особи бути суб’єктом права як такого, взагалі. Вона визна-

ється державою за фізичними особами з моменту їх народження, а щодо 

юридичних осіб – з моменту їх реєстрації. Законодавство більшості країн 

свідчить про те, що суб’єкти переважно володіють загальною правоздатні-

стю.  

Спеціальна правоздатність означає придбання суб’єктом прав і 

обов’язків відповідно до цілей, відображених у статуті або відповідному 

законі. Виникнення спеціальної правоздатності завжди вимагає виконання 

особливих умов. Цим видом правоздатності володіють, як правило, юри-

дичні особи, які не здійснюють господарську діяльність або діяльність 

яких ліцензується.  

Дієздатність – це обумовлена правом здатність своїми власними діями 

(бездіяльністю) набувати суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, здій-

снювати і припиняти їх. 

Зовнішньоекономічна правосуб’єктність – це право на здійснення зо-

внішньоекономічної діяльності. Мати зовнішньоекономічну право-

суб’єктність – це відповідати визначеним законом вимогам, які 

пред’являються до суб’єкта ЗЕД. 

У кожній державі питання правосуб’єктності регулюються самостій-

но, нормами національного законодавства, але з урахуванням основних 

принципів міжнародного права. 
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Фізичні особи набувають правосуб’єктності з моменту народження, 

юридичні особи – з моменту державної реєстрації. 

Правосуб’єктність іноземних фізичних і юридичних осіб залежить від 

того правового режиму, який їм надається на території даної держави. На-

дання конкретного правового режиму, в свою чергу, залежить від особис-

того закону іноземного учасника цивільних правовідносин.  

Особистим законом фізичних осіб є законодавство тієї країни, грома-

дянином якої є ця особа. 

Правовий статус іноземних громадян на території конкретної держави 

визначається:  

1) законодавством країни перебування; 

2) законодавством країни, громадянами якої вони є;  

3) положеннями міжнародних угод;  

4) міжнародними звичаями.  

Правосуб’єктність іноземних юридичних осіб зазвичай визнається на 

підставі двосторонніх договорів, насамперед торгово-економічних, або ба-

гатосторонніх угод, в яких держава, керуючись принципом взаємності, зо-

бов’язується надати іноземним учасниками цивільних правовідносин на 

своїй території той же правовий режим, що й іноземна держава представ-

никам даної країни. Питання про допуск іноземної юридичної особи до го-

сподарської діяльності на території держави вирішується законодавством 

цієї держави.  

Таким чином, межі здійснення правосуб’єктності юридичних осіб за-

лежать від поширення на них певного виду правового режиму (національ-

ного, найбільшого сприяння або спеціального). Як правило, національне 

законодавство передбачає для іноземних юридичних осіб на своїй терито-

рії національний режим здійснення їх господарської діяльності.  

Основою цього є особистий закон юридичної особи. Оскільки юриди-

чні особи можуть здійснювати діяльність не тільки в межах даної держави, 

а й на території інших країн, особливо важливе правильне визначення осо-

бистого закону іноземної юридичної особи. Особистий закон юридичної 

особи визначається її національністю. При цьому під національністю ро-

зуміють приналежність юридичної особи до конкретної держави. Існує 3 

основних критерії для визначення особистого закону. 

1. Закон держави, в якій створено юридичну особу та зареєстровано її 

статут.  

2. Закон країни, де знаходиться основне виробництво. 

3. Закон країни, де знаходиться головний орган управління або основ-

ний офіс. 

Під час реєстрації в країні перебування національність іноземних 

юридичних осіб в основному підтверджується виписками з судового, бан-

ківського або торгового реєстру. 
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Юридичні особи здійснюють свою діяльність і володіють право-

суб’єктністю, яка регулюється законодавством країни перебування, особистим 

законом, статутними положеннями та міжнародними угодами [4, c. 10–12]. 

Кожна держава самостійно регулює поведінку учасників зовнішньо-

економічних відносин на власній території, а також самостійно визначає 

зміст процесу впливу на поведінку суб’єктів господарювання. В одних кра-

їнах цей процес позиціонується як регулювання ЗЕД, в інших – як супро-

від. Але в обох випадках мова йде про правовий вплив держави на поведі-

нку суб’єктів ЗЕД і задачі, які ставляться національним законодавством 

перед державними органами, вповноваженими контролювати таку поведі-

нку. 

До таких правових актів належать як міжнародні угоди за участю Ук-

раїни (як багатосторонні, так і двосторонні), так і акти національного зако-

нодавства. До їх числа можна віднести Конституцію України, закони Укра-

їни «Про економічну самостійність Української РСР», «Про державну по-

даткову службу в Україні», «Про власність», «Про підприємництво», «Про 

банки і банківську діяльність», «Про систему оподаткування», «Про зов-

нішньоекономічну діяльність», «Про Єдиний митний тариф», «Про інвес-

тиційну діяльність», «Про державний кордон України», «Про виключну 

(морську) економічні зону», «Про Митний тариф України» та ін. 

(табл. 3.8.1) 

Найбільш поширені у міжнародних економічних відносинах зовніш-

ньоторговельні угоди (або угоди про торговельно-економічну співпрацю) 

та інвестиційна діяльність. На розгляді питань, пов’язаних із правовим ре-

гулюванням зазначених форм зовнішньоекономічної співпраці, ми й зупи-

нимося детальніше.  

Враховуючи значну кількість та особливості зовнішньоторговельних 

операцій у загальному масиві зовнішньоекономічних контрактів, доцільно 

буде звернути увагу на особливість правового регулювання таких опера-

цій. Ця особливість полягає в одночасному застосуванні у такому випадку і 

норм міжнародно-правового характеру, і норм внутрішньодержавного (на-

ціонального) законодавства. 

Прийнявши точку зору, що розвиток міжнародної торгівлі на основі 

рівності та взаємної вигоди є важливим елементом у справі сприяння роз-

витку дружніх відносин між державами, і вважаючи, що прийняття одно-

манітних норм, що регулюють договори міжнародної купівлі-продажу то-

варів і що враховують різні суспільні економічні і політичні системи, буде 

сприяти усуненню правових бар’єрів у міжнародній торгівлі і сприяти роз-

витку міжнародної торгівлі, держави-учасники ООН 11 квітня 1980 року у 

Відні уклали Конвенцію про договори міжнародної купівлі-продажу това-

рів, яка регулює лише укладення договору купівлі-продажу і ті права та 

обов’язки продавця і покупця, що випливають з такого договору.  
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Таблиця 3.8.1 

Основні нормативно-правові документи законодавства України, щорегулюють 

зовнішньоторговельні угоди, та арбітражний розгляд спірних питань,  

що містяться в них 
№ 

з/п 
Назва нормативного акту Зміст нормативного акту 

1.  

Господарський кодекс України 

від 16.01.2003 р. № 436-IV із 

змінами від 24.07.2014 р.  

№ 1508-18 

Визначає основні засади господарювання в Україні 

і регулює господарські відносини, що виникають у 

процесі організації та здійснення господарської дія-

льності між суб’єктами господарювання, а також 

між цими суб’єктами та іншими учасниками відно-

син у сфері господарювання 

2.  

Господарський процесуальний 

кодекс України від 

06.11.1991 р. № 1798-XII із 

змінами від 08.05.2014 р.  

№ 1226-18 

Регулює відносини з приводу звернення суб’єктів 

господарської діяльності до господарського суду згі-

дно зі встановленою підвідомчістю господарських 

справ за захистом своїх порушених або оспорюваних 

прав і інтересів, які охороняються законом, а також 

для вжиття передбачених Кодексом заходів, спрямо-

ваних на запобігання правопорушенням 

3.  

Закон України «Про міжнарод-

не приватне право» від 

23.06.2005 р. № 2709-IV із змі-

нами від 09.06.2013 р.  

№ 245-18 

Встановлює порядок урегулювання приватноправо-

вих відносин, які хоча б через один із своїх елемен-

тів пов’язані з одним або кількома правопорядками, 

що відрізняються від українського правопорядку 

4.  

Закон України «Про виконавче 

провадження» від 21.04.1999 р. 

№ 606-XIV із змінами від 

20.07.2014 р.  

№ 1323-18 

Визначає умови і порядок виконання рішень судів 

та інших органів (посадових осіб), що відповідно до 

закону підлягають примусовому виконанню у разі 

невиконання їх у добровільному порядку 

5.  

Закон України «Про міжнарод-

ний комерційний арбітраж» від 

24.02.1994 р.  

№ 4002-XII із змінами від  

29.09.2005 р. № 2798-15 

Виходить із визнання корисності арбітражу (тре-

тейського суду) як методу,  що широко застосову-

ється для вирішення спорів, які виникають у сфері 

міжнародної торгівлі, і необхідності комплексного 

врегулювання міжнародного комерційного арбіт-

ражу в законодавчому порядку; враховує  положен-

ня про такий арбітраж, які є в міжнародних догово-

рах  України, а також у типовому законі, прийнято-

му в 1985 р. Комісією ООН із права  міжнародної 

торгівлі і схваленому Генеральною Асамблеєю 

ООН для можливого використання державами у 

своєму законодавстві 

6.  

Закон України «Про зовніш-

ньоекономічну діяльність» від 

16.04.1991 р. № 959-XII із змі-

нами від 19.04.2014 р.  

№ 1170-18 

Встановлює засади регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності із визначенням основних термінів, 

принципів, суб’єктів, видів зовнішньоекономічної 

діяльності; встановлює спеціальні правові режими 

зовнішньоекономічної діяльності; регулює еконо-

мічні відносини України з іншими державами та 

міжнародними міжурядовими організаціями;  
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Продовження табл. 3.8.1 
№ 

з/п 
Назва нормативного акту Зміст нормативного акту 

7.   

регулює захист прав і законних інтересів держави 

та інших суб’єктів зовнішньоекономічної і госпо-

дарської діяльності України; встановлює відпові-

дальність у зовнішньоекономічній діяльності та 

порядок розгляду спорів у зовнішньоекономічній 

діяльності 

8.  

Наказ Міністерства економі-

ки та з питань європейської 

інтеграції «Про затверджен-

ня Положення про форму 

зовнішньоекономічних дого-

рів (контрактів)» від 

06.09.2001 р. № 201 із зміна-

ми від 13.08.2013 р.  

№ z1233-13 

Застосовується при укладанні договорів купів-

лі/продажу товарів (надання послуг, виконання 

робіт) та товарообмінних договорів між українсь-

кими суб’єктами підприємницької діяльності та 

іноземними суб’єктами підприємницької діяльнос-

ті незалежно від форм власності та видів діяльнос-

ті. 

9.  

Постанова Кабінету Мініст-

рів України і Національного 

Банку України «Про типові 

платіжні умови зовнішньо-

економічних договорів (кон-

трактів) і типові форми захи-

сних застережень до зовніш-

ньоекономічних договорів 

(контрактів), які передбача-

ють розрахунки в іноземній 

валюті» від 21.06.1995 р.  

№ 444 із змінами від 

28.07.2004 р. № 984-2004-п 

Містить типові платіжні умови зовнішньоекономі-

чних договорів (контрактів) і типові форми захис-

них застережень до зовнішньоекономічних дого-

ворів (контрактів), які передбачають розрахунки в 

іноземній валюті, рекомендовані суб’єктам  підп-

риємницької діяльності України для застосовуван-

ня під час укладання зовнішньоекономічних  дого-

ворів (контрактів). 

 

23 квітня 1990 року Верховна Рада СРСР прийняла постанову про 

приєднання Радянського Союзу до Конвенції ООН про договори міжнаро-

дної купівлі-продажу товарів 1980 року. Даною постановою був передба-

чений вступ у силу Конвенції на території Української РСР з першого лю-

того 1991 року. Після проголошення незалежності України дана Конвенція 

діє на її території в порядку правонаступництва договірних обов’язків Ук-

раїнської РСР.    

Конвенція регулює питання укладання договорів купівлі-продажу, а 

також їх матеріальний бік у частині прав та обов’язків сторін і заходів, 

пов’язаних із їх порушенням. Конвенція розглядає порядок укладання зов-

нішньоекономічних договорів (контрактів), регламентує обов’язки продав-

ця і покупця, визначає відповідність товару до вимог, що висуваються, за-

соби правового захисту у випадку порушення договору продавцем і поку-
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пцем, розкриває такі поняття, як поставка, сплата, перехід ризику, збитки, 

відсотки, звільнення від відповідальності. 

Важливу роль у регулюванні контрактів грають «Принципи міжнаро-

дних комерційних договорів», що були розроблені Міжнародним інститу-

том уніфікації приватного права (УНІДРУА) у Римі в 1994 р. Принципи 

встановлюють загальні норми для міжнародних комерційних договорів, 

підлягають застосуванню у випадку, коли сторони погодились, що їх дого-

вір буде регулюватися цими Принципами.  

Разом з документами, що регулюють безпосередньо процедуру укла-

дання міжнародних контрактів купівлі-продажу слід відзначити й докуме-

нти, що регулюють окремі обов’язки сторін. До таких документів належать 

акти, прийняті Міжнародною торговою палатою, серед яких треба виділи-

ти: 

 міжнародні правила тлумачення торгових термінів (Інкотермс); 

 уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів 

(UCP); 

 уніфіковані правила для інкасо (URC) [7, c. 11–13]. 

Значно впливають на поведінку учасників зовнішньоторговельних 

операцій і положення міжнародно-правових актів із питань укладання та-

ких угод і вирішення спорів, які можуть виникнути під час виконання тор-

говельно-економічних угод.   

Угоди з питань міжнародної торгівлі, укладені в рамках СНД:  

 Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням 

господарської діяльності (м. Київ, 20 березня 1992 року); 

 Конвенція про правову допомогу та правові відносини з цивіль-

них, сімейних та кримінальних справ (м. Мінськ, 22 січня 1993 року); 

 Конвенція про правову допомогу та правові відносини з цивіль-

них, сімейних та кримінальних справ (м. Кишинів, 7 жовтня 2002 року). 

Конвенції ООН та Європейські конвенції, що регламентують питання 

міжнародних торгово-економічних відносин:  

 Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнаро-

дної купівлі-продажу товарів (м. Відень, 11 квітня 1980 року); 

 Конвенція про єдиноподібний закон про укладання договорів про 

міжнародну купівлю-продаж товарів (м. Гаага, 1 червня 1964 року);  

 Конвенція ООН із права, що застосовується до договорів міжна-

родної купівлі-продажу товарів (м. Гаага, 22 грудня 1986року); 

 Конвенція ООН із позовної давності у міжнародній купівлі-

продажу товарів (м. Нью-Йорк, 14 червня 1974 року); 

 Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж (м. 

Женева, 21 квітня 1961 року); 

 Конвенція ООН про визнання та приведення у виконання інозем-

них арбітражних рішень (м. Нью-Йорк, 10 червня 1958 року). 
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Регламенти міжнародних комерційних арбітражних судів: 

 Арбітражний регламент Європейської економічної комісії ООН 

(затверджений Спеціальною робочою групою з арбітражу Комітету з роз-

витку торгівлі Європейської економічної комісії ООН 20 січня 1966 року); 

 Принципи міжнародних комерційних договорів (Принципи 

УНІДРУА); 

 Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ (схвалено Генеральною 

Асамблеєю ООН 15 грудня 1976 р., переглянуто у 2010 року); 

 Примирливий Регламент ЮНСІТРАЛ (м. Нью-Йорк, 1 грудня 

1980 року). 

Значну роль у регулюванні зовнішньоекономічних відносин відігра-

ють двосторонні угоди, укладені Україною з іншими країнами, наприклад:  

 Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Єв-

ропейськими спільнотами і їх державами-членами (ратифікована Законом 

України від 10 листопада 1994 року № 237/94-ВР); 

 Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про 

торгівлю та економічне співробітництво (підписана 04.10.1991 р., вступила 

в силу 11.03.1994 р.); 

 Угода про торговельні відносини між Україною та Сполученими 

Штатами Америки (ратифікована Постановою ВР України від 18.06.1992 р. 

№2474-ХІІ); 

 Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про 

торгівельно-економічне співробітництво (підписана 23.12.1993 р., вступи-

ла в силу 23.12.1999 р.). 

Усього на сьогодні таких двосторонніх угод із торговельно-

економічного співробітництва, угод про виробничу кооперацію та угод про 

вільну торгівлю за участю України діє більше 300.  

Не менш важливою формою зовнішньоекономічної співпраці є інвес-

тиційне співробітництво. Питання правового регулювання такої діяльності 

в Україні можна розділити на дві основні групи: 1) питання залучення іно-

земних інвестицій; 2) питання захисту іноземних інвестицій і уникнення 

подвійного оподаткування результатів інвестиційної діяльності (табл. 

3.8.2). 

Нормативно-правова база щодо залучення інвестицій та регулювання 

інвестиційної діяльності є одним із головних чинників формування при-

вабливого інвестиційного клімату, що сприяє підвищенню міжнародної 

інвестиційної привабливості України, значному збільшенню обсягів інвес-

тицій, забезпеченню захисту інвестора від інвестиційних ризиків. 

Законодавче регулювання інвестиційної діяльності є складовою фор-

мування державної інвестиційної політики за рахунок встановлення: 

 кола чинних джерел інвестиційного законодавства та кола дже-

рел, створення яких планується у процесі їх оптимізації; 
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Таблиця 3.8.2 

Перелік нормативно-правових актів, які регулюють інвестиційну  

діяльність в Україні 6, с. 28–29 
№ 

з/п 
Назва нормативного акту Зміст нормативного акту 

1.  

Закон України «Про інвести-

ційну діяльність» від 

18.09.1991 р. № 1560-XII із 

змінами від 09.11.2013р. 

№ 639-18 

Визначає загальні правові, економічні та соціальні 

умови інвестиційної діяльності на території України 

2.  

Закон України «Про режим 

іноземного інвестування» від 

19.03.1996 р. № 93/96-ВР із 

змінами від 11.08.2013р.  

№ 406-18 

Визначаються особливості іноземного інвестування 

на території України. Встановлено новий порядок 

пропуску через митний кордон майнових іноземних 

інвестицій. У ст. 18 та 24 цього Закону передбачено, 

що внесок іноземного інвестора в статутний фонд 

підприємства з іноземними інвестиціями, а також за 

договорами (контрактами) про загальну інвестицій-

ну діяльність звільняється від обкладення митом. 

Законом для іноземних інвесторів в Україні встано-

влено національний режим, тобто надано рівні умо-

ви діяльності із вітчизняними інвесторами 

3.  

Закон України «Про захист 

іноземних інвестицій на Укра-

їні» від 10.09.1991 р.  

№ 1540а-XII 

Регулюються питання реквізиції іноземних інвести-

цій, гарантується перерахування іноземним інвесто-

рам прибутку, отриманого на законних підставах, 

закріплюється право на реінвестування прибутку 

4.  

Закон України «Про підготов-

ку та реалізацію інвестиційних 

проектів за принципом «єди-

ного вікна» від 21.10.2010 р. 

№ 2623-VI 

Закон набрав чинності з 1 січня 2012 року і перед-

бачає спрощення для суб’єкта інвестиційної діяль-

ності процедури порядку отримання послуг, 

пов’язаних із підготовкою та реалізацією інвести-

ційних проектів, шляхом запровадження принципу 

«єдиного вікна» 

5.  

Закон України «Про держав-

но-приватне партнерство» від 

01.07.2010 р. № 2404-VI із 

змінами від 02.12.2012р.  

№ 5463-17 

Визначає організаційно-правові засади взаємодії 

державних партнерів із приватними партнерами та 

основні принципи державно-приватного партнерст-

ва на договірній основі 

6.  

Указ Президента України 

«Про деякі питання іноземно-

го інвестування» від 

07.07.1998 р. № 748/98 

Регулює питання іноземного інвестування 

7.  

Указ Президента України  

«Про заходи щодо поліпшення 

інвестиційного клімату в Ук-

раїні» від 28.10.2005 р. 

№ 1513/2005 

Визначає започаткування в регіонах України пілот-

них інвестиційно-інноваційних проектів із виділен-

ням земельних ділянок на конкурсних засадах та з 

урахуванням результатів реалізації цих проектів 

підготування проектів відповідних актів 

 

 

Продовження табл. 3.8.2 
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№ 

з/п 
Назва нормативного акту Зміст нормативного акту 

8.  

«Про деякі питання здійс-

нення захисту прав та інтере-

сів України під час урегулю-

вання спорів, розгляду у за-

кордонних юрисдикційних 

органах справ за участю іно-

земного суб’єкта та України» 

від 03.03.2011 р. № 261/2011 

Захіст інтересів України під час урегулювання 

спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних 

органах справ за участю іноземного суб’єкта та 

України 

9.  

Постанова Кабінету Мініст-

рів України «Про затвер-

дження Порядку державної 

реєстрації (перереєстрації) 

іноземних інвестицій та її 

анулювання» від 

06.03.2013 р. № 139 

Визначено порядок державної реєстрації інозем-

них інвестицій, перелік документів, які подають 

іноземні інвестори 

 

 основних нормотворчих заходів щодо інкорпорації до цих джерел 

необхідних новел – елементів, засобів та механізмів господарсько-

правового регулювання інвестиційних відносин; 

 доцільності проведення робіт щодо систематизації та розробки 

кінцевої конфігурації інвестиційного законодавства. 

З моменту проголошення незалежності України були прийняті 3 осно-

вні законодавчі акти, що регламентують іноземну інвестиційну діяльність. 

Це закон України «Про іноземні інвестиції», прийнятий 13 березня 1992 

року, Декрет Кабінету Міністрів «Про режим іноземного інвестування» від 

20 травня 1993 року, а також Закон України «Про державну програму зао-

хочення іноземних інвестицій в Україні» від 17 грудня 1993 року, які втра-

тили чинність на підставі прийняття Закону України «Про режим інозем-

ного інвестування» від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР [6, c. 2627]. 

В Україні створено правову базу для здійснення інвестиційної діяль-

ності, яка охоплює понад 100 правових і нормативних документів (законів, 

постанов, указів, положень, інструкцій). В цілому законодавство, яке регу-

лює інвестиційну діяльність, можна розділити на загальне і спеціальне. 

Під загальною групою нормативно-правових документів слід розуміти 

систему нормативних актів, які регулюють не тільки відносини у сфері ін-

вестиційної діяльності, а й інші види суспільних відносин, а саме: Консти-

туція України, Господарський Кодекс України, Цивільний Кодекс України, 

Бюджетний Кодекс України (де викладено поняття інвестиційної програ-

ми), Закони України «Про захист економічної конкуренції», «Про загальні 

засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних 

зон», «Про Єдиний митний тариф» тощо. 
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До спеціального законодавства належать: Закон України «Про інвес-

тиційну діяльність» (перший нормативний акт, у якому викладено загальні 

правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності в Україні), 

Закон України «Про захист іноземних інвестицій» та Закон України «Про 

режим іноземного інвестування» та інші нормативно-правові акти [6, 

с. 27]. 

Також у питаннях правового регулювання інвестиційної діяльності в 

Україні важливе значення мають двосторонні міжнародні угоди. На цей 

час в Україні діє близько 200 таких угод із питань залучення, регулювання 

та захисту іноземних інвестицій.  

Прикладом двосторонніх угод, укладених Україною з іншими країна-

ми для захисту інвестицій, є наступні угоди: 

 Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Аме-

рики про торговельне та інвестиційне співробітництво від 07.05.2008р. 

№ 432-2008-п; 

 Угода між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про зао-

хочення та взаємний захист інвестицій (підписана 09.01.95 р., ратифікова-

на 02.06.95 р., вступила в силу 18.12.96 р.); 

 Угода між Урядом України та Урядом Республіки Албанія про 

сприяння та взаємний захист інвестицій, ратифікована Законом України 

від 08.02.2004 р. № 1502-IV; 

 Угода між Урядом України та Урядом Республіки Корея про 

сприяння та взаємний захист інвестицій, ратифікована Законом України 

від 16.10.1997 р. № 577.797-ВР. 

 

3.8.3. Проблемні питання правового регулювання зовнішньоеконо-

мічної діяльності в Україні 
«Економічний розвиток, у тому числі зовнішньоекономічних зв’язків, 

здійснюється учасниками економічного обігу самостійноз урахуванням 

інтересів бізнесу. Національні інтереси при цьому якщо і беруться до ува-

ги, то дуже незначною мірою та ініціативно самими підприємцями». Вод-

ночас «право є немислимим поза державними інтересами. Навіть під час 

делегування власних повноважень міждержавним інтеграційним 

об’єднанням, держави, зберігаючи суверенітет, керуються національними 

інтересами. Право слугує цілям закріплення політичної стратегії держави, 

захисту економіки» [3]. 

Хоча базовим елементом зовнішньоекономічної політики є інтерес, 

можливості його задоволення, як правило, є обмеженими через дефіцит 

наявних ресурсів – матеріальних (природних, демографічних, фінансових, 

економічних, технологічних) і нематеріальних [5, c. 354]. 

Формування оптимального правового режиму для забезпечення інте-

ресів суб’єктів господарювання на внутрішньому та зовнішніх ринках то-
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варів, послуг, технологій підлягає здійсненню в межах економічної страте-

гії держави на глобальному, регіональному та локальному рівнях. Відпо-

відно до ст. 9 Господарського кодексу України така стратегія має реалізо-

вуватися в контексті об’єктивних процесів і тенденцій у національному та 

світовому господарстві [1]. 

Якщо оцінювати перспективи реалізації стратегії України щодо її уча-

сті в глобальних і регіональних процесах інтеграції та конкуренції на осно-

ві виключно прогресистського підходу, який може бути описаний через 

використання лінійної моделі, можна спрогнозувати велику ймовірність 

помилки в такій оцінці. 

Ускладнення та динаміка сучасних трансформацій як на макро-, так і 

на макрорівнях роблять недієвою лінійну методологію теорії прогресу, що 

обумовлює необхідність переходу до сприйняття об’єктивної реальності  в 

рамках більш складних, але адекватних нелінійних моделей пізнання [5, c. 

351]. 

Виходячи з того, що однією з основних тенденцій у світі є інтенсифі-

кація процесів економічної інтеграції у регіональній площині, особливого 

значення набуває такий правовий інструментарій реалізації зовнішньоеко-

номічних стратегій держав, як угоди про зони вільної торгівлі та митні со-

юзи. Це актуалізує питання щодо їх відповідності принципам і нормам, за-

кріпленим у багатосторонніх угодах Світової організації торгівлі, а також 

можливостей одночасної участі України в різних інтеграційних проектах, 

насамперед на європейському та євразійському напрямах. 

Для України послаблення реальних модернізаційних імпульсів з боку 

Європейського Союзу, які не можуть бути компенсовані ні Угодою про 

асоціацію в цілому, ні Угодою про зону вільної торгівлі зокрема, означає, 

що наша держава та суспільство стоять на порозі своєрідного концептуа-

льного вакууму, втрати стратегічних орієнтирів, оскільки Європейський 

Союз вже не має ані наміру, ані достатніх ресурсів для сприяння модерні-

зації України, що остаточно позбавляє актуальності питання реалізації 

стратегії наздоганяльного розвитку [5, c. 343–344]. 

Таким чином, в умовах контрольованої глобальної нестабільності Ук-

раїна може і надалі безнадійно очікувати, поки ЄС, Росія або якась із між-

народних організацій нададуть їй готові рецепти, залишаючись об’єктом 

переважно руйнівних зовнішніх впливів [5, c. 344]. 

У такій системі координат Україна визначається недостатньо сучас-

ною, цивілізованою (недомодернізованою), що свідчить  про глибоку кри-

зу ідентичності (нинішня точка координат). У цьому контексті потребують 

коригування цілі модернізації України, які мають полягати не у досягненні 

європейських стандартів в економічній, технологічній, соціальній, право-

вій сферах, а лише у скороченні відставання, розриву в рівнях розвитку 

(досяжна точка у майбутньому). Система дій із переходу від однієї точки 
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до іншої й визначає, власне, сутність модернізаційної стратегії України, 

яка обумовлює необхідність постійно наздоганяти країни західної цивілі-

зації, «імпортуючи» їх досягнення в окремих сферах [5, c. 347]. 
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3.9. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ__________■ 

 

 

 

 

 

 

У сучасному світі, що характеризується взаємозв’язком та постійним 

розвитком процесів глобалізації, інтеграції та регіоналізації, невід’ємною 

складовою є процес транскордонного співробітництва. Міжнародні еконо-

мічні відносини на сучасному етапі розвитку характеризуються посилен-

ням та зростанням інтенсивності поширення цього процесу.  

Проявом міжнародних економічних відносин на регіональному і ло-

кальному рівнях є відносини між сусідніми територіями держав, що мають 

спільний кордон, які охоплює транскордонне співробітництво. Удоскона-

лення та розвиток транскордонних зв’язків є важливим чинником покра-

щення відносин між сусідніми державами та економічного зростання при-

кордонних територій. 

 

3.9.1. Транскордонне співробітництво як специфічна сфера                  

міжнародних економічних відносин 

Уперше термін «транскордонне співробітництво» було використано в 

1980 р. у Мадридській Конвенції загальних принципів транскордонного 

співробітництва [15]. У Конвенції транскордонне співробітництво визнача-

ється як «...будь-які спільні дії, спрямовані на посилення та поглиблення 

добросусідських відносин між територіальними общинами або органами 

влади, що знаходяться під юрисдикцією двох або декількох договірних 

сторін, а також укладання з цією метою будь-яких необхідних угод або до-

сягнення домовленостей» [15]. 

Згідно з Законом України «Про транскордонне співробітництво» від 

24 червня 2004 року транскордонне співробітництво трактується як «… 

спільні дії, спрямовані на становлення і поглиблення економічних, соціа-

льних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між 

територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими 

органами виконавчої влади України та територіальними громадами, відпо-

відними органами інших держав у межах компетенції, визначеної їх націо-

нальним законодавством» [1]. Як учасники транскордонного співробітниц-

тва можуть виступати юридичні та фізичні особи, громадські організації, 

що беруть участь у транскордонному співробітництві. 

Визначення поняття «транскордонне співробітництво», що даються в 

європейських і національних нормативно-правових документах, на думку 
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Г. Кулєшової, викликають у науковців низку суперечок, тому сьогодні 

усталеної дефініції транскордонного співробітництва не існує [11, с.14]. 

Серед найпоширеніших визначень поняття транскордонного співробі-

тництва у вітчизняних науковців найбільш часто використовується насту-

пне: «Транскордонне співробітництво – це специфічна сфера зовнішньо-

економічної, політичної, екологічної, культурно-освітньої та інших видів 

міжнародної діяльності, яка здійснюються на регіональному рівні і яка, 

охоплюючи всі загальні їхні форми, відрізняється необхідністю та можли-

востями більш активного їх використання, а також низкою особливостей, а 

саме – наявністю кордону і необхідністю його облаштування, спільним ви-

користанням природних ресурсів і, відповідно, спільним вирішенням про-

блем екологічної безпеки, більш широким взаємним спілкуванням насе-

лення сусідніх держав та особистими зв’язками людей, значно вищим на-

вантаженням на інфраструктуру (дороги, зв’язок, сферу обслуговування, 

придорожню інфраструктуру)»[2, с. 654]. 

Узагальнення існуючого понятійного апарату стосовно транскордон-

ного співробітництва здійснив Г.-М. Чуді (Швейцарія) на ІХ засіданні 

Конгресу місцевих і регіональних органів влади в Європі (Страсбург, 

46 липня 2002 року) у доповіді «Сприяння транскордонному співробітни-

цтву: важливий чинник демократичної стабільності в Європі». 

Згідно з Г.-М. Чуді, для визначення всіх форм співробітництва, узятих 

разом, пропонується використовувати «транс-Європейське співробітницт-

во» (trans-European cooperation). Відмінності у поняттях можуть виникнути 

лише під час визначення співпраці у наступних випадках: 

 транскордонне співробітництво (cross-border 

coperation)розуміють як бі-, три- або багатостороннє співробітництво між 

місцевими та регіональними органами влади (напівгромадські та приватні 

суб’єкти також можуть бути включені у цей контекст), що здійснюється у 

географічно суміжних територіях. Це стосується і територій, відокремле-

них морем; 

 міжтериторіальне співробітництво (inter-territorial 

cooperation)розуміють як бі-, три-або багатостороннє співробітництво між 

місцевими і регіональними органами влади (напівгромадські і приватні 

суб’єкти також можуть бути включені у цей контекст), що здійснюється 

між несуміжними територіями; 

 транснаціональне співробітництво(transnationalcooperation) розу-

міють як співпрацю між національними, регіональними і місцевими ор-

ганами влади відповідно транснаціональних програм і проектів. Ця форма 

співробітництва охоплює великі суміжні території і включає суб’єкти при-

наймі двох держав-членів ЄС і/або країн нечленів ЄС [19].  

Таким чином, чітко видно, що транскордонне співробітництво здійс-

нюється лише між суміжними територіями держав. 
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У всіх вищенаведених визначеннях транскордонного співробітництва 

мова йде про міжнародне співробітництво.  

Головною складовою міжнародного співробітництва є система міжна-

родних економічних відносин. Вона включає в себе різнорівневі зв’язки.  

Відносини першого рівня – це міжнародні, тобто міждержавні еконо-

мічні зв’язки.   

Відносини другого рівня – «діагональні» міжнародні економічні 

зв’язки держав з іноземними партнерами (суб’єктами федерацій, адмініст-

ративно-територіальними утвореннями, фізичними та юридичними особа-

ми іноземних держав).  

Відносини третього рівня – зовнішньоекономічні зв’язки суб’єктів 

держав і адміністративно-територіальних утворень у межах встановленої 

законодавством компетенції відповідних держав. Їх мета – стимулювання 

економічного розвитку окремих суб’єктів шляхом налагодження міцних і 

довгострокових взаємовигідних контактів. Найчастіше це прикордонні 

зв’язки суб’єктів суміжних держав. 

Відносини четвертого рівня – зовнішньоекономічна діяльність госпо-

дарюючих суб’єктів, насамперед фізичних та юридичних осіб іноземних 

держав, які здійснюють підприємницьку діяльність, що націлена на систе-

матичне одержання прибутку і здійснюється через укладення зовнішньо-

економічних угод.  

Відносини другого, третього і четвертого рівнів, згідно з положення-

ми міжнародного права, не є міжнародними (міждержавними) економіч-

ними відносинами, а є транскордонними, що виходять за межі території 

однієї держави, але не є предметом регулювання міжнародного (економіч-

ного) права. Такі відносини регулюються нормами національних правових 

систем [18] (рис. 3.9.1). 

Базуючись на європейському досвіді,можемо виокремити чотирирівні 

реалізації транскордонної співпраці:  

 міжнародний рівень – здійснення координації національних регі-

ональних політик для збалансованого розвитку прикордонного простору; 

 державний рівень – вироблення національної політики в транскор-

донній співпраці та її узгодження з загальноєвропейськими, а також здійснен-

ня гармонізації національних і регіональних цілей; 

 регіональний рівень – реалізація регіональної політики транскор-

донного співробітництва з урахуванням інтересів держави та місцевих ор-

ганів влади, здійснення координації між регіонами сусідніх країн; 

 місцевий рівень – здійснення координації планів розвитку місце-

вої влади з істотною увагою до регіональних і національних інтересів, реа-

лізація конкретної співпраці між суб’єктами прикордонних територій [3, 

с. 9]. 
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Рис. 3.9.1. Транскордонні економічні зв’язки в системі міжнародних відносин 

 

Ознайомлення з вітчизняною та зарубіжною літературою, яка присвя-

чена проблематиці транскордонного співробітництва, свідчить, що воно є 

категорійною складовою регіонального розвитку, з одного боку, і міжна-

родних відносин – з іншого. У більшості праць, особливо вітчизняних ав-

торів, транскордонне співробітництво розглядається як складова регіона-

льного розвитку. Цільових досліджень транскордонного співробітництва в 

аспекті  міжнародного значення відносно мало і ведуться вони ще недоста-

тньо інтенсивно. Це ускладнює виявлення існуючих закономірностей у ро-

звитку транскордонного співробітництва, його ролі та значення у міжнаро-

дних відносинах та інтеграційних процесах. Проте є досить теоретичних 

підстав стверджувати, що транскордонне співробітництво є не лише скла-

довою, а й своєрідним каталізатором зовнішньоекономічної діяльності. 
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3.9.2. Єврорегіони як форма та інструмент транскордонного              

співробітництва 
Досвід країн Європейського Союзу свідчить про значну роль у регіо-

нальному соціально-економічному розвитку транскордонного співробітни-

цтва. Ідея його використання в регіональному розвитку була вперше за-

пропонована відомим французьким економіко-географом П. Відалем де ла 

Блашем ще в 1917 р. в його відомій праці «Східна Франція». У цій роботі 

вчений науково обґрунтував доцільність створення в межах суперечної на 

той час території Ельзасу і Лотарингії зони економічного співробітництва 

між Францією і Німеччиною. Однак на практиці території міжрегіонально-

го співробітництва у вигляді єврорегіонів з’явилися лише після Другої сві-

тової війни, коли розорені військовими діями регіони потребували спів-

праці у підйомі своїх продуктивних сил.  

У 1958 р. перший регіон транскордонного співробітництва – «Euregio» 

– був створений на кордоні Німеччини й Голландії. Потім такі регіони ви-

никли на кордонах інших держав. Від назви першого регіону транскордон-

ного співробітництва вони отримали назву єврорегіонів.Єврорегіони зро-

били суттєвий внесок у справу відбудови зруйнованого війною господарс-

тва європейських держав і в подальшому сприяли розвитку їх міжрегіона-

льної співпраці. Значну роль єврорегіони зіграли також у вирівнюванні рі-

внів економічного розвитку прикордонних територій країн Східної Європи 

в процесі їх інтеграції до Євросоюзу. Транскордонне співробітництво на-

було значення однієї з важливих складових регіонального розвитку, став-

ши феноменом світогосподарських процесів нашого часу.  

Транскордонне співробітництво існує в декількох організаційних фо-

рмах. 

Найпростішою формою транскордонного співробітництва, що харак-

терна для первинної стадії його розвитку, є прямі  контакти між територіа-

льними громадами прикордонних регіонів. Саме така форма співробітниц-

тва має місце у відносинах між містами, селищами, адміністративними ра-

йонами прикордонних регіонів України і Росії, які здебільшого носять не-

формальний характер і спрямовані на спільні дії у випадку виникнення 

надзвичайних ситуацій. Співпраця на неформальній основі можлива завдя-

ки відсутності взаємних фінансових зобов’язань. Коли ж співпраця місце-

вих влад або громад по обидва боки кордону потребує від них довгостро-

кових відносин і пов’язана з фінансовими компенсаціями або наданням 

продукції та послуг, виникає необхідність будувати таку співпрацю на 

офіційній договірній основі, тобто на вищій стадії. 

У наступній стадії транскордонне співробітництво набуває більш ви-

сокого рівня. Її характерною рисою є відносна вузька спрямованість неза-

лежно від того, має воно неформальний характер або здійснюється на підс-

таві угоди. Тобто таке співробітництво спрямоване на вирішення якої-
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небудь спільної проблеми, що потребує зусиль територіальних влад чи 

громад по обидва боки кордону або має в своїй основі спільні інтересів в 

окремій галузі. Саме на цій стадії знаходиться зараз транскордонне співро-

бітництво регіонів українсько-російського порубіжжя. Організаційною фо-

рмою такого співробітництва стали єврорегіони.  

Єврорегіони формуються в межах адміністративно-територіальних 

одиниць двох і більше країн на основі реалізації спільних програм та угод, 

підписаних на рівні місцевих органів влади. Уперше вони з’явилися в Захі-

дній Європі, де зараз існує більше ста таких транскордонних утворень. 

Програми підтримки єврорегіонів фінансуються Європейським фондом 

регіонального розвитку. Для сприяння розвитку інституційних структур 

транскордонного співробітництва на території Європи заснована спеціаль-

на програма INTERREG. 

Поняття «єврорегіон» закріплене в Європейській рамковій конвенції 

про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або 

органами влади (до якої приєдналася й Україна), а також у Декларації про 

транскордонне співробітництво, прийнятій Комітетом Міністрів Ради Єв-

ропи 6 листопада 1989 року.  

Єврорегіон не є якимось новим владним утворенням, тому він не по-

рушує територіальної цілісності держав, не шкодить їхній безпеці, а навпа-

ки, сприяє поліпшенню взаємин між сусідніми країнами. Єврорегіон є за-

собом інтенсифікації регіонального співробітництва, що здійснюється на 

урядово-регіональному й регіонально-локальному рівнях у рамках існую-

чого законодавчого поля держав, регіони яких об’єднують свої зусилля для 

вирішення спільних проблем. Співробітництво в рамках єврорегіону роз-

вивається шляхом реалізації конкретних спільних проектів, у яких однако-

во зацікавлені всі суміжні країни та їх прикордонні території.  

Єврорегіон є безпосередньою інституцією транскордонного співробі-

тництва, яку більшість держав розглядає в якості ефективного засобу реа-

лізації регіональної політики. У науковій літературі можна зустріти чис-

ленні визначення поняття «єврорегіон». Наприклад, Н. Луцишин дає на-

ступне визначення: «…під поняттям “єврорегіон” розуміється певне зако-

нодавчо закріплене просторове формування із чітко окресленими межами, 

до складу якого входять прикордонні господарські комплекси щонаймен-

ше двох держав, що мають спільний кордон, яке має за мету спільно і уз-

годжено стимулювати соціально-економічний розвиток своїх територій» 

[9, с. 6]. Дж. Деллі Зотті охарактеризував єврорегіон як жорстке інституці-

ональне утворення [цит. за: 13, с. 146]. Український дослідник у галузі фі-

нансів місцевого самоврядування В. І. Кравченко вважає єврорегіони між-

народними субрегіонами економічного співробітництва [цит. за: 13, 

с. 146]. Ще один український дослідник А. П. Голіков дає таке визначення: 

«Єврорегіон–форматранскордонного регіонального співробітництвавме-
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жахсуміжнихтериторійдвох і більшекраїннаосновіреалізаціїспільнихпрог-

раміугод, прийнятих на рівніорганів місцевого самоврядування» [5, с. 216]. 

М. Долішній та П. Бєлєнький вважають, що «…єврорегіон – одна з органі-

заційних форм транскордонних відносин, де у межах своєї компетенції та 

за згодою центральних державних органів (на базі спеціально розширених 

повноважень на міжнародне співробітництво) місцеві органи влади прико-

рдонних областей мають можливість розробляти спеціальні комплексні 

програми економічної, культурної та гуманітарної взаємодії, реалізувати 

конкретні транскордонні економічні проекти, вирішувати проблеми зайня-

тості, інфраструктури, екології» [8, с. 53]. На думку Н. Мікули, 

«…єврорегіон – це одна з організаційних форм транскордонних відносин, 

де у межах своєї компетенції та за згодою центральних державних органів 

– на базі спеціальних розширених повноважень на міжнародне співробіт-

ництво – місцеві органи влади прикордонних областей мають можливість 

розробляти спеціальні комплексні програми економічної, культурної та 

гуманітарної взаємодії, реалізувати конкретні транскордонні економічні 

проекти, вирішувати проблеми зайнятості, інфраструктури, екології» [10, 

с. 14]. 

Єврорегіони, згідно з існуючим визначеннямвофіційнихдокумен-

тахЄС, являють собоютериторіїдекількохдержав, якірегулюються поло-

женнямиМадридської конвенціїпро транскордонне співробітництво. Ме-

тоюїхстворенняє зміцненнядобросусідських відносин, культурнихігоспо-

дарськихконтактів, спільних інвестицій, боротьбаз наслідками стихійних 

лих, охоронаісторико-культурної спадщинитаін. Єврорегіонивнизці випад-

ківкористуютьсяпідтримкоюЄСчерез спеціально створенідляцьогопрогра-

ми. 

Отже, спробуємо узагальнити існуючі дефініції поняття «єврорегіон». 

Для цього скористаємося ідентифікацією головних рис, що характеризу-

ють феномен єврорегіону, надану І. Студенніковим: 

 географічна – єврорегіон – територія, яка має конкретне геогра-

фічне положення; 

 політична – частини цієї території знаходяться під юрисдикцією 

суверенних держав, що мають спільний кордон; 

 адміністративна – в цьому сенсі єврорегіон утворюють прикор-

донні регіони держав, що мають спільний кордон; 

 функціональна – єврорегіон – форма транскордонного співробіт-

ництва. 

Для функціонування єврорегіонів як форми транскордонного співро-

бітництва характерні деякі особливості – правові, політичні, історичні, на-

ціональні, наявність спільних проблем транскордонного характеру та чітко 

визначених спільних інтересів. 
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Під час створення єврорегіону не виникає нового адміністративно-

територіального утворення зі статусом юридичної особи; на території кож-

ного з членів єврорегіону правове регулювання здійснюється відповідно до 

чинного законодавства держави, до якої він належить; керівні органи євро-

регіону виконують координаційні функції і не мають владних повнова-

жень, а також не можуть підмінювати органи влади, що діють на території 

кожного з його членів – все це є правовим аспектом функціонування євро-

регіонів [13, с. 147]. 

Розглядаючи політичний аспект, можемо зазначити, що єврорегіони  

не є наддержавними утвореннями і не діють проти інтересів національної 

держави. 

Щодо історичного аспекту – найчастіше єврорегіони охоплюють те-

риторії, які пов’язує спільне історичне минуле або ці території входили до 

складу однієї держави.  

Національна складова: як правило, прикордонні території різних дер-

жав, які входять до складу єврорегіонів, – це багатонаціональні території 

або регіони, де проживають представники кількох етнічних груп. У бага-

тьох випадках на прикордонних територіях живуть представники досить 

численної національної меншини з суміжного регіону (наприклад, євроре-

гіон «Слобожанщина», до складу якого входить Харківська та Бєлгородсь-

ка області). 

Важливою особливістю територій у складі будь-якого єврорегіону є 

наявність спільних проблем транскордонного характеру та чітко визначе-

них спільних інтересів членів єврорегіону. Для вирішення проблем необ-

хідне об’єднання зусиль територіальних громад або органів влади обох 

прикордонних регіонів. Такими основними проблемами є екологічні та 

природоохоронні проблеми, розвиток прикордонної інфраструктури, тран-

спорту й комунікацій, раціональне використання трудових ресурсів, забез-

печення умов для розвитку етнічних меншин. Щодо спільних інтересів 

членів єврорегіону – це можуть бути інтереси в торгово-економічній галузі 

з урахуванням місця регіонів-партнерів у міжтериторіальному розподілі 

праці, в галузі спільного розвитку туристичної діяльності, надання взаєм-

них послуг через державний кордон, створення мережі співробітництва в 

сферах науки, освіти та культури. В цілому, на даній основі повинна здійс-

нюватись міжрегіональна господарська інтеграція, яка сприяє вільному пе-

реміщенню товарів, послуг, капіталів, людей, інформації. Універсальною 

сферою інтересів для партнерів є визначення спільної стратегії просторо-

вого розвитку, спрямованої як на загальний підйому продуктивних сил, так 

і на вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку прикордонних 

територій.  

Досвід функціонування єврорегіонів у прикордонних зонах країн Єв-

росоюзу свідчить, що вони, з одного боку, є формою транскордонного 
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співробітництва, а з іншого, подібно до сполучених судин – інструментом 

вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку регіонів за рахунок 

вільного «переливу» товарів, послуг, капіталів і людей (рис. 3.9.2). 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9.2. Єврорегіон як форма та інструмент транскордонного спів-

робітництва [6, с. 194] 

 

Функція єврорегонів як «сполученої судини» сприяє переміщенню в 

їх межах через кордон товарів із більш низькою вартістю (або вищої якос-

ті) до регіонів, де вони дорожчі (або нижчої якості). Це стосується аналогі-

чних «переливів» послуг, капіталів, трудових ресурсів. Тому, якщо рівні 

розвитку регіонів, об’єднаних у єврорегіон, значно відрізняються, є мож-

ливість асиметричного «перетоку» товарів, послуг, капіталів, трудових ре-

сурсів на користь менш розвинутої території. Останнє зіграло важливу 

роль у прискоренні підйому продуктивних сил і соціально-економічного 

розвитку західних прикордонних територій Польщі, Угорщини, Чехії, Сло-

ваччини  перед їх вступом до Євросоюзу.  

Основними елементами організаційної структури адміністрацій євро-

регіонів, як правило, є: Рада, Президія та Секретаріат, які виконують коор-

динаційні, дорадчі і представницькі функції у відповідності з основними 

задачами та цілями єврорегіонів. У свою чергу, для вирішення визначених 

Радою завдань можуть створюватись постійні робочі групи (рис. 3.9.3). 

До головних завдань органів управління єврорегіонів повинні входи-

ти: розробка концептуальних моделей транскордонної співпраці, які мають 

базуватися на міжнародних правових нормах і національних законах, а та-

кож таких інструментах їх реалізації, як міжнародні економічні угоди, до-

говори, кодекси з визначенням заходів зі стимулювання її розвитку, запро-

вадження спеціалізації і кооперації виробництв, створення конкуренто-

спроможних суб’єктів економічної діяльності, включаючи спільні підпри-

ємства, і, звичайно, реалізація стратегічних задумів. 

 

Єврорегіон 

Форма транскордонного спів-

робітництва та міжрегіональної 

господарської інтеграції, що 

сприяє вільному переміщенню 

товарів, послуг, капіталів та 

людей 

Інструмент вирівнювання та  

підйому рівнів соціально-

економічного розвитку регіонів 

шляхом інтенсифікації транскор-

донного співробітництва  

(«сполучена судина») 
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Рис. 3.9.3. Типова структура єврорегіонів країн ЄС [12, с. 96] 

 

Узагальнюючи вищевикладені визначення поняття «єврорегіон», а та-

кож досвід їх функціонування в країнах ЄС,  можна констатувати: 

1. єврорегіон – форма транскордонного співробітництва та міжрегі-

ональної інтеграції, яка спрямована на сприяння вільному переміщенню 

товарів, послуг, капіталів, людей; 

2.  єврорегіон – інструмент вирівнювання рівнів регіонального соці-

ально-економічного розвитку шляхом інтенсифікації транскордонного 

співробітництва (подібно «сполученим судинам»); 

3. єврорегіон – гомогенна територія, в межах якої здійснюється реа-

лізація загальних програм та угод, які приймаються на рівні органів місце-

вого самоврядування.  

Враховуючи вищевикладене, можна зробити остаточний висновок 

стосовно визначення поняття єврорегіону: єврорегіон – це форма транско-

рдонного співробітництва і міжрегіональної господарської інтеграції тери-

торіальних громад прикордонних регіонів двох або більше держав, що ма-

ють спільний кордон, а також інструмент підйому рівнів регіонального со-
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ціально-економічного розвитку шляхом координації взаємних зусиль і 

здійснення  узгоджених заходів у різних сферах життєдіяльності відповід-

но до національних законодавств і норм міжнародного права для 

розв’язання спільних проблем. 

 

3.9.3. Сучасний стан транскордонного співробітництва України 
Транскордонне співробітництво України на сучасному етапі можна 

розглядати двоаспектно – як інструмент розвитку територій прикордонних 

регіонів і як знаряддя реалізації євроінтеграційного процесу. 

Під час формування та реалізації державної та регіональної політики 

транскордонного спiвробiтництва необхідно враховувати специфічні особ-

ливості транскордонного співробітництва.  

Першою особливістю є те, що йдеться про співпрацю, спiвробiтницт-

во (а не діяльність), а значить, основні акценти повинні бути звернені на 

спільну роботу, координацію та узгодження. Враховуючи «філософію» 

транскордонного спiвробiтництва, спільна робота повинна починатися 

етапом виявлення спільних проблем, розробки планів та вибору пріорите-

тів розвитку i продовжуватися етапом координації, реалізації вироблених 

планів. На сучасному етапі для України процес спiвпрацi виглядає так: ок-

рема робота кожної сторони в процесі виявлення спільних проблем i вибо-

ру пріоритетів, а потім узгодження планів розвитку за окремими заходами.  

Друга особливість полягає у тому, що транскордонна співпраця стосу-

ється всіх сфер життєдіяльності населення i політика повинна формуватися 

так, щоб у діалогу в усіх сферах життя були задіяні всі соціальні групи на-

селення та адміністративні органи. На сьогодні в Україні співпраця здійс-

нюється переважно мiж обласними державними органами влади.  

Третя особливість стосується того, що одним із основних об’єктів по-

літики повинен бути кордон i стосовно нього повинна вирішуватися двояка 

задача: забезпечення необхідного рівня захисту держави та намагання до-

сягнення вільного переміщення через кордон. Для України тут є ще й інша 

специфіка, яка полягає у різниці кордонів на заході i сході країни i мента-

літеті населення старих i нових прикордонних територій.  

Четверта особливість стосується транзитностi території, а саме пропу-

скної здатності прикордонної інфраструктури у широкому ceнcі, комуніка-

цій, можливості обслуговування значно більших потоків людей, товарів, 

вантажів. Відтак формування сектору послуг у прикордонних регіонах по-

винно бути пріоритетом соціально-економічного розвитку i тут дуже важ-

лива узгоджена діяльність сторін транскордонного регіону. В Україні такі 

тенденції вже з’явилися, проте для сходу держави їх доцільно значно по-

силювати. Таким чином, об’єктом регіональної політики транскордонного 

співробітництва є транскордонний регіон, його просторове облаштування i 

просторова економіка.  
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П’ята особливість стосується спільних природних ресурсів, передусім 

водних, використання яких повинно бути раціональним з обох сторін та еко-

логічно безпечним. Жодна iз сторін не може діяти на зниження рівня екологі-

чної безпеки іншої сторони i займатися господарством без урахування інте-

ресів сусідів. Спiльнi природні ресурси повинні бути першочерговим 

об’єктом регіональної політики транскордонного спiвробiтництва [14]. 

Загалом транскордонне спiвробiтництво прикордонних областей Ук-

раїни умовно можна розділити на 3 основні напрями реалізації:  

 транскордонне співробітництво, що відбувається на кордоні Ук-

раїни з країнами ЄС, так зване «західне партнерство»; 

 транскордонне співробітництво у так званому «новому прикор-

донні», уздовж кордонів колишніх радянських республік, зокрема Російсь-

кої Федерації, Білорусі та Молдови;  

 прибережна співпраця з Румунією, Болгарією, Туреччиною та 

Грузією. 

Головним завданням співробітництва на кордоні з ЄС (єврорегіони 

«Буг», «Карпатський», «Нижній Дунай», «Верхній Прут» та ін.) є подолан-

ня наслідків втілення за радянських часів концепції кордону як лінії розпо-

ділу і посилення його контактної функції. 

Розвиток транскордонного співробітництва у «новому прикордон-

ні»разом із завданнями економічної і культурної співпраці має ще одне – 

подолання психологічного дискомфорту, що виник у місцевих жителів те-

риторій, які стали прикордонними внаслідок дезінтеграції СРСР [17]. 

Найпоширенішою формою здійснення транскордонного співробітниц-

тва є утворення і функціонування єврорегіонів, які, як раніше було зазна-

чено, є формою та інструментом транскордонного співробітництва. 

Варто зазначити, що 19 із 25 регіонів України є прикордонними, а їх 

сукупна площа становить близько 77% усієї території країни, що означає, 

що Україна знаходиться у вигідному геополітичному положенні і має зна-

чні потенційні можливості щодо розвитку транскордонного співробітницт-

ва (рис. 3.9.4).  

На території України на сьогодні створено десять єврорегіонів: «Кар-

патський» (Україна, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, 1993р.), 

«Буг» (Україна, Польща, Білорусь, 1995р.), «Нижній Дунай» (Україна, Мо-

лдова, Румунія, 1998р.), «Верхній Прут» (Україна, Молдова, Румунія, 

2000р.), «Дніпро» (Україна, Росія, Білорусь, 2003р.), «Слобожанщина» 

(Україна, Росія, 2003р.), «Ярославна» (Україна, Росія, 2007р.), «Донбас» 

(Україна, Росія, 2010р.), Чорноморський єврорегіон (Азербайджан, Алба-

нія, Болгарія, Греція, Грузія, Молдова, Російська Федерація, Румунія, Сер-

бія, Туреччина, представлені на рівні міст, областей, провінцій, країв, ав-

тономних республік, Україна (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорі-
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зька, Донецька області, Автономна Республіка Крим, а також місто Севас-

тополь)) та «Дністер» (Україна, Молдова) (табл.3.9.1). 

 

 
Рис.3.9.4. Єврорегіони за участю України 

 

За час існування єврорегіонів за участю України було реалізовано 

близько 600 проектів транскордонного співробітництва.Єврорегіональне 

співробітництво України з країнами-сусідами сприяє розширенню та зміц-

ненню взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва, а та-

кож сприяє міжнародній інтеграції нашої держави.   

На сьогодні транскордонне співробітництво України з сусідніми держа-

вами ще не повністю використовує можливості, що закладені у «Європейсь-

кій рамковій конвенції про транскордонне співробітництво між територіаль-

ними громадами або властями». Через це зовнішньоекономічні зв’язки між 

прикордонними регіонами не відповідають ні їх економічному потенціалу, ні 

прагненням і побажанням населення, яке живе по обидва боки кордону.  

Місцевий бізнес у певній мірі використовує переваги прикордонного по-

ложення та сусідства, однак здебільшого він носить нелегальний характер, а 

ефект від іноземних інвестицій та співпраці з прикордонними партнерами ще 

незначний і не відповідає економічному та людському потенціалу регіонів. 

В Україні серед основних чинників, що стримують розвиток транско-

рдонного співробітництва, дослідники виділяють наступні: 

 

 

Таблиця 3.9.1 
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Єврорегіони на території України[16] 
Назва  

єврорегіону 

Дата  

створення 
Склад єврорегіону 

1.Карпатський 

єврорегіон 
14.02.1993 

Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівець-

ка області (Україна), Підкарпатське воєводство (Поль-

ща), Кошицький та Пряшівський краї (Словаччина), 

медьє Боршод-Абауй-Земплен, Хайду-Біхар, Хевеш, Яс-

Надькун-Сольнок та Сабольч-Сатмар-Берег (Угорщина); 

повіти Біхор, Селаж, Сату-Маре, Марамуреш, Харгіта, 

Сучава та Ботошань (Румунія) 

2.Єврорегіон 

«Буг» 
29.09.1995 

Волинська область, Жовківський та Сокальський райони 

Львівської області (Україна), Люблінське воєводство 

(Польща), Брестська область (Білорусь) 

3.Єврорегіон 

«Нижній Ду-

най» 

14.08.1998 

Одеська область (Україна), райони Вулканешти, Кагул , 

Кантемір (Молдова), повіт Бреіла, Галац, Тульча (Руму-

нія) 

4.Єврорегіон 

«Верхній 

Прут» 

22.09.2000 

Чернівецька та Івано-Франківська області(Україна), Бо-

тошанський та Сучавський повіти (Румунія), Фалештсь-

кий, Єдинецький, Глоденський, Окницький, Ришкансь-

кий та Бриченський (Молдова) 

5. Єврорегіон 

«Дніпро» 
29.04.2003 

Чернігівська область (Україна), Брянська область (Ро-

сія), Гомельська область (Білорусь) 

6.Єврорегіон 

«Слобожан-

щина» 

7.11.2003 
Харківська область (Україна), Бєлгородська область 

(Росія) 

7.Єврорегіон 

«Ярославна» 
24.04.2007 Сумська область (Україна), Курська область (Росія) 

8.Асоціація 

«Чорноморсь-

кий                    

єврорегіон» 

26.09.2008 

Азербайджан, Албанія, Болгарія, Греція, Грузія, Молдо-

ва, Російська Федерація, Румунія, Сербія, Туреччина, 

представлені на рівні міст, областей, провінцій, країв, 

автономних республік, Україна (Одеська, Миколаївська, 

Херсонська, Запорізька, Донецька області, Автономна 

Республіка Крим, а також місто Севастополь) 

9.Єврорегіон 

«Донбас» 
29.10.2010 

Луганська область, Донецька область (Україна), Ростов-

ська область (Росія) 

10. Єврорегіон 

«Дністер» 
2.02.2012 

Вінницька область України, Сорокський, Флорештський 

и Шолданештський райони Молдови 

 

 недооцінка з боку центральної влади транскордонного співробіт-

ництва як інструменту регіонального розвитку і покращення якості життя 

людей, які мешкають у прикордонних регіонах України;  

 обмеженість стратегічного бачення завдань та перспектив розви-

тку транскордонного співробітництва як із боку уряду, так і з боку місце-

вих органів влади України, а також «відсутність навичок спільного плану-

вання розвитку прикордонних територій»;  

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B4-%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%B9-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83-%D0%91%D1%96%D1%85%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%88&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D1%81-%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BD-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D1%81-%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BD-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87-%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%80_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%88
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%29
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 незначний рівень фінансової підтримки спільних транскордонних 

проектів як із боку уряду, так і з боку місцевих органів влади (за винятком 

облаштування прикордонної інфраструктури);  

 слабкість інституційної бази регіонального розвитку, яка у при-

кордонних регіонах має відігравати роль одного з рушіїв транскордонного 

співробітництва;  
 відсутність у місцевих органів влади усвідомлення того, що за-

вдання розвитку транскордонного співробітництва потребують від них фу-
нкцій координації, а не жорсткого адміністрування. Як наслідок, до впро-
вадження проектів транскордонного співробітництва залучається надто 
мало підприємців та неурядових організацій [4, с. 141].  

Для мінімізації впливу вищезазначених чинників пропонується меха-

нізм поглиблення транскордонного співробітництва, заснований на євро-

пейському досвіді транскордонного співробітництва, який свідчить, що 

організаційно-економічний механізм охоплює значну сукупність правових, 

організаційно-управлінських і фінансово-економічних форм, методів, при-

йомів, інструментів і важелів впливу на суб’єкти економічної системи ре-

гіонів. Базуючись на цьому, механізм поглиблення транскордонного спів-

робітництва повинен мати наступний вигляд (рис. 3.9.5). 

Головною ланкою механізму з підвищення ролі та значення транскор-

донного співробітництва у міжнародних відносинах є ефективна адмініст-

рація міжрегіональних інтеграційних утворень, якими на сьогодні можуть 

бути єврорегіони. Виходячи з досвіду, набутогопід час їх створення, орга-

нізаційна структура адміністрацій таких утворень  може складатися з таких 

основних елементів, як: рада, президія, секретаріат, ревізійна комісія та 

робочі групи [7, с. 123]. Ці органи залежно від рівня інтеграції можуть ви-

конувати координаційні, дорадчі й представницькі функції, спрямовані на 

вирішення завдань у відповідності з основними складовими наведеного 

вище механізму  транскордонної співпраці.  

Інструментами, що можуть бути використані з метою поглиблення 

транскордонної співпраці, можуть бути: цільова державна фінансова до-

помога, залучення місцевих асигнувань (у тому числі приватного капі-

талу шляхом надання інвесторам різного роду пільг і відстрочень пла-

тежів), законодавчі заходи, фінансові обмеження,штрафні санкції й таке 

інше. За прикладом країн Євросоюзу, доцільне також створення спільних 

спеціальних фондів регіонального розвитку, на які можуть бути покладені 

функції зі сприяння транскордонній співпраці і міжрегіональній інтеграції.   

Таким чином, незважаючи на деякі перешкоди для розвитку транско-

рдонного співробітництва, Україна має значний потенціал щодо його фор-

мування та удосконалення. 
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Рис.3.9.5. Механізм поглиблення транскордонного співробітництва 
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3.10. РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАСОБИ  

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНННЯ_______________■ 

 

 

 

 

 

 

Однією зі складових сучасних світогосподарських процесів є регіона-

лізація, що проявляється як у глобальному, так і у внутрішньодержавному 

вимірах.  

Регіоналізація внутрішньодержавного рівня істотно впливає на децен-

тралізацію влади, що є характерною рисою країн, які прагнуть до демокра-

тизації свого суспільства. Децентралізація державної влади має тісний зв'я-

зок з реалізацією регіональної економічної політики, яка тягне за собою 

перехід від централізованого галузевого принципу управління економікою 

до територіального принципу управління.  

 

3.10.1. Регіоналізація і децентралізація як взаємопов’язані           

категорії системи управління 
Досвід зарубіжних країн вказує на два головні шляхи здійснення де-

централізації влади. Один із цих шляхів – федералізація (США, ФРН, 

Швейцарія, Індія та ін.), другий – регіоналізація території з наданням знач-

них повноважень місцевим органам самоврядування [1].  

Вдалим прикладом федеративного устрою з використанням моделі 

«відносної автономності» керування територіями є ФРН. Тут федералізм 

традиційно (з часів першого канцлера Отто фон Бісмарка) був покликаний 

зберігати регіональну неповторність країни. У сьогоднішньої ФРН – 16 зе-

мель, що мають свої законодавчі і виконавчі органи влади. Існує адекват-

ний адміністративно-територіальному устрою двопалатний парламент (бу-

ндестаг і бундесрат). 

Компетенція федерації знаходиться в суворій відповідності з Консти-

туцією: рамкове законодавство, відносини з іноземними державами, пи-

тання оборони, валютно-грошова політика і монетарна система, повітряне 

сполучення тощо. Інші функції – прерогатива ландтагів (представницьких 

органів влади) і урядів земель. 

Федералізм Німеччини забезпечив їй відносно рівномірний розвиток і 

розміщення продуктивних сил, тому «периферія» у найгіршому її розумін-

ні (як соціально-економічної та культурної відсталості) відсутня. Разом із 

Бранденбургом і Берліном у державі існують Баварія, Саксонія, Тюрингія 
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та інші землі зі значними економічними і культурно-історичними центра-

ми – Мюнхеном, Дрезденом, Лейпцигом тощо. Збереження самобутності, 

культурно-історичної спадщини окремих територій країни вигідно відріз-

няє федеративну Німеччину від багатьох унітарних держав. 

Класичним прикладом шляху регіоналізації території унітарної країни 

є Франція, ситуація якої дуже схожа на українську, і ось чому.  

Україна за Конституцією – унітарна держава, але в її складі є автоно-

мне утворення – Автономна Республіка Крим з формальними атрибутами 

суверенітету (власними гімном, прапором, гербом, а також законодавчим і 

виконавчим органами влади). Україна має трирівневу систему ієрархії ор-

ганів місцевого самоврядування: сільрада, райрада (міськрада), обласна 

рада. Щось подібне спостерігаємо у Франції – унітарній державі з наявніс-

тю однієї території з політичною автономією – Корсики.  

Деякою мірою сучасний адміністративно-територіальний устрій Укра-

їни нагадує Францію 80-х рр. минулого сторіччя. В Україні зараз існує, а у 

Франції функціонувала три десятиліття тому так звана «агентська модель 

керування» територіями. В Україні «агентами» центру (у хорошому розу-

мінні) є голови обласних державних адміністрацій («губернатори»), у 

Франції це були префекти департаментів і комун. 

Така форма унітаризму у Франції спричинила гіпертрофічне зростан-

ня Парижа, де сконцентрувалася п’ята частина населення країни, а також 

понад 22 % промислового потенціалу, 40 % банківського капіталу, левова 

частка культурних і національних цінностей. Французька периферія у сво-

єму розвитку різко відставала від столичного регіону. Це викликало закон-

ну тривогу громадськості Франції та спонукало владу внести серйозні ко-

рективи до державної регіональної політики. Тому в 1983 р. на базі істори-

ко-географічних провінцій були створені нові адміністративно-

територіальні одиниці – регіони. Їхня поява була обумовлена не тільки не-

обхідністю удосконалення системи управління країною, але й прагненням 

відновити та зберегти самобутність, культуру і специфіку її історико-

географічних територій, реалізувавши на практиці децентралізацію влади 

та деконцентрацію ресурсів. 

Була введена трирівнева система адміністративно-територіального ус-

трою – комуна (усього – близько 37 тис.), департамент (96 у метрополії і 4 

– заморські), регіон (22 у метрополії і 4 – заморські). Новостворена адміні-

стративно-територіальна система чудово адаптувалася до існуючої двопа-

латної структури парламенту.  

Регіони Франції, відповідно до Європейської хартії місцевого само-

врядування, здобули статус адміністративних органів. Департаменти та 

навіть комуни мають чітко виражені повноваження і сфери відповідально-

сті, до яких центральний уряд практично не втручається. На місцях є лише 

представники центральної влади з обмеженими повноваженнями (префек-
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ти – у регіонах і департаментах, мери – у комунах), що стежать за дотри-

манням законності та інтересів держави. 

Таким чином, Франція, залишаючись унітарною державою, впровади-

ла елементи федералізму, замінивши «агентську» модель управління тери-

торіями на модель «відносної автономності», домігшись тим самим демок-

ратичної децентралізації влади. 

 

3.10.2. Досвід децентралізації управління в Україні 
Україна – велика європейська держава, формування території якої ві-

дбувалося в різних історичних умовах. На зорі свого існування (із часу 

прийняття християнства і до татаро-монгольської навали) наша прабатькі-

вщина – Київська Русь – у сучасному геополітичному розумінні являла со-

бою, мабуть, один із перших у Європі конфедеративних державних устроїв 

у вигляді союзу руських князівств. На жаль, доля не була прихильна ні до 

цього, ні до наступних державних утворень українського народу. У різні 

часи різні території України знаходилися в межах інших держав. З ураху-

ванням географічних особливостей це створило різноманіття і строкатість 

її історико-географічних регіонів – Галичини, Буковини, Сіверщини, Сло-

божанщини, Донбасу тощо. Очевидно, ця обставина і спонукала Українсь-

ку Народну Республіку (УНР) в 1918 р. зробити спробу федеративного ус-

трою країни у складі 30 земель: Черкаси, Побужжя, Поділля, Брацлавщина, 

Подністров’я, Помор’я, Запорожжя, Донеччина, Сіверщина, Чернігівщина, 

Полтавщина, Слобожанщина та ін. З падінням УНР зникла й ідея про фе-

деративний устрій України.  

Радянська Україна з 30-х рр. минулого століття пішла унітарним шля-

хом розвитку, що найбільш повно відповідав вимогам жорсткої централі-

зації влади і управління народним господарством з центру в умовах адмі-

ністративно-командної системи.  

Проте у середині минулого сторіччя в Україні, як і у всьому колиш-

ньому Радянському Союзі, була зроблена спроба децентралізації управлін-

ня народним господарством з перенесенням даної функцій у регіони.  

З 1957 по 1965 рр. централізоване територіальне управління економі-

кою СРСР було замінено децентралізованою системою управління за тери-

торіально-виробничим принципом. Було скасовано багато міністерств і 

утворено економічні адміністративні райони, управління якими здійсню-

вали спеціальні органи влади – ради народного господарства (раднаргос-

пи).  

На думку ініціаторів реформи, головною перевагою територіальної 

системи управління було наближення управління промисловістю і будів-

ництвом до низових ланок економічної системи – підприємств і об’єднань. 

Також передбачалося, що раднаргоспи, не пов’язані відомчими бар’єрами, 

забезпечать комплексний підхід до розвитку територій, що мало неабияке 
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значення, особливо для віддалених від центру, економічно недостатньо ро-

звинених регіонів. Такий підхід дозволив комплексно вирішувати питання 

щодо використання ресурсів територій у формі територіально-виробничих 

комплексів. Нагадаємо, що територіально-виробничі комплекси, вчення 

про які було створено в 1930–1950-х рр. радянською школою економіко-

географів (М. М. Колосовський та ін.) [2], за своєю суттю були провісни-

ками економічних кластерів, набагато пізніше запропонованих американ-

ським економістом М. Портером [3]. 

На території України було створено спочатку одинадцять, а потім сім 

економічних районів на чолі з раднаргоспами. Завдяки останнім економіч-

ні райони мали певну автономію у вирішенні господарських питань у сфері 

промисловості і будівництва, що позитивно позначилося на раціоналізації 

використання місцевих природних, трудових і матеріально-технічних ре-

сурсів, а також комплексному розвитку регіонів. У середині 1960-х рр. ра-

днаргоспи були скасовані, оскільки адміністративно-командна система, що 

базувалася на жорсткій централізації управління економікою, вступила в 

протиріччя з регіональною децентралізацією. Проте навіть за короткий час 

свого існування регіональна система управління народним господарством 

змогла зробити дуже багато корисного в економічному розвитку країни 

завдяки оптимізації розміщення її продуктивних сил.  

Наприклад, Харківський економічний адміністративний район, що 

включав Харківську, Полтавську і Сумську області, в той час успішно роз-

винув територіально-виробничі комплекси тракторного і сільськогоспо-

дарського машинобудування, верстатобудування, оборонної промисловос-

ті, виробництва будівельних матеріалів, харчової та легкої промисловості.  

Під керівництвом раднаргоспів створювалися промислові вузли (пев-

ною мірою аналоги сучасних індустріальних парків), які відзначалися ная-

вністю загальної системи інженерних комунікацій і споруд, допоміжних і 

обслуговуючих підприємств, під’їзних шляхів, баз постачання тощо. За-

вдяки комплексному використанню продуктивних сил економічних райо-

нів і вдосконаленню територіальної організації їх промислового виробниц-

тва на 10-15 % скорочувалися будівельні та експлуатаційні витрати, змен-

шувалися транспортні витрати. Активно впроваджувалися інновації: у бу-

дівництві – використання збірних залізобетонних конструкцій, у промис-

ловості – більш прогресивні технології та конструктивні матеріали, в тран-

спорті – нові види рухомого складу, дорожніх розв’язок автомобільних 

трас (типу «кленове листя») та ін. 

На думку деяких учених, епоха раднаргоспів була золотим періодом в 

історії радянської економіки. На жаль, повернення до галузевої форми уп-

равління народним господарством практично звело нанівець багато досяг-

нень того періоду.  
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Здобуття Україною  незалежності не спричинило за собою адекватної 

зміни в її адміністративно-територіальному устрої, а в державній регіона-

льній політиці збереглася «агентська модель» керування країною. У цих 

умовах столичний регіон набуває гіпертрофічних тенденцій у своєму роз-

витку, порушується гармонійний розвиток регіонів країни, збільшуються 

диспропорції в рівнях їхнього соціально-економічного розвитку і якості 

життя населення.  

Розбіжність душових показників регіонів обласного рівня за обсягами 

промислового виробництва складала в 1990 р. 1:10. На початку 2000-х рр. 

вона зросла до 1:30, а сукупний ресурсний потенціал Донецької області 

досяг майже 12 % загальноукраїнського, водночас як у невеликих, перева-

жно сільськогосподарських областях – Чернівецькій, Волинській, Терно-

пільській – він складав тільки 1,3–1,9 %. Саме ця обставина може бути 

першопричиною соціальних збурювань і сепаратистських настроїв. Підт-

вердженням цього є розпад Чехословаччини. Різний рівень соціально-

економічного розвитку в Чехії і Словаччині, коли чехи думали, що за їхній 

рахунок здійснюється індустріалізація Словаччини, а словаки – що Чехія 

надмірно експлуатує їхні багатства, за співвідношення душового ВВП 

1,0:0,8 на користь Чехії, призвів до розколу колись єдиного державного 

утворення. Ще більш значними розбіжностями в рівнях соціально-

економічного розвитку характеризувалися республіки Югославії напере-

додні її розпаду. Однак тут на економічні фактори нашарувалися релігійні 

та національні, що разом спричинило не тільки сепаратизм, але й громадя-

нську війну. 

Позитивний досвід регіоналізації Франції, а також діяльності раднар-

госпів може бути використаний сьогодні в Україні в умовах здійснюваної 

децентралізації влади та впровадження територіальних принципів управ-

ління економікою. 

 

3.10.3. Бюджетна децентралізація 
Становлення ефективної системи децентралізованих місцевих органів 

влади передбачає перехід від бюджетного унітаризму до бюджетної децен-

тралізації. При цьому можлива модель, в якій поєднуються як принципи 

бюджетного унітаризму, так і принципи бюджетної децентралізації, що 

забезпечує посилення місцевих бюджетів за одночасного посилення дер-

жавного контролю над якісними параметрами надання бюджетних послуг 

населенню. Бюджетна децентралізація передбачає:  

1) ефективне і обґрунтоване розмежування дохідних джерел і видат-

кових повноважень між рівнями влади;  

2) створення фінансово самостійних місцевих органів влади, що за-

безпечують в повному обсязі фінансування соціальних та інвестиційних 

проектів і програм на підвідомчих територіях;  
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3) надання місцевим органам влади повноважень щодо встановлення 

бази оподаткування, визначення ставок окремих місцевих податків і збо-

рів, впровадження податкових пільг із метою стимулювання окремих галу-

зей економіки на місцевому рівні, визначення структури витрат.  

Розумне використання перерахованих інструментів бюджетної децен-

тралізації може давати позитивний ефект. Бюджетна децентралізація   

сприяє зміцненню економічного потенціалу території, якщо місцеві органи 

влади мають достатні ресурси для розвитку власного фінансового потенці-

алу територій, реалізації інвестиційних програм, стимулювання підприєм-

ницької активності на регіональному та місцевому рівнях. 

Однак не виключені й «перекоси» в політиці бюджетної децентраліза-

ції, які можуть проявити її негативні сторони, що зводяться в кінцевому 

підсумку до збільшення розриву в доходах і якості життя населення між 

«багатими» і «бідними» регіонами. 

Слід також враховувати, що можлива в умовах децентралізації втрата 

центральною владою ефективного контролю ситуації в країні може приз-

вести до різкого посилення впливу криміналітету на витрачання бюджет-

них ресурсів на регіональному та місцевому рівнях. 

Тому бюджетна децентралізація повинна передбачати забезпечення 

впровадження на регіональному та місцевому рівнях: 

1) програмно-цільового бюджетування; 

2) системи горизонтального бюджетного вирівнювання; 

3) системи показників з оцінки та якості управління фінансами; 

4) ефективної системи державного фінансового контролю господарсь-

кої діяльності регіональних і місцевих органів влади; 

5) ефективної системи контролю господарської діяльності регіональ-

них і місцевих органів влади з боку громадськості. 

Під час децентралізації необхідно також надати місцевій владі більше 

повноважень у здійсненні інвестиційної політики, веденні зовнішньоеко-

номічної діяльності, у транскордонному співробітництві на базі створених 

єврорегіонів. Це особливо важливо в світлі євроінтеграційних процесів. Як 

відомо, принцип субсидіарності в Європі надає значних повноважень міс-

цевим органам влади в цих сферах діяльності.  

Усі перераховані питання вимагають обговорення професіоналів для 

вироблення конкретних ефективних рішень забезпечення децентралізації 

влади в умовах сучасної України.  

Таким чином, можна зробити такі висновки: 

1. В Україні доцільно використати французький досвід децентралізації 

державного управління соціально-економічного розвитку країни з метою 

передачі на місця (в регіони і низові райони) низки повноважень централь-

них органів влади. Відповідно до принципу субсидіарності, закладеного в 
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основу Європейської хартії регіоналізму, повноваження місцевих органів 

влади не можуть порушуватися вищими органами влади. 

2. Інститут «губернаторства» з обласними державними адміністрація-

ми підлягає скасуванню. На представників центральної влади на місцях 

доцільно покласти лише функції з дотримання законності та інтересів дер-

жави.  

3. Органам місцевої влади для виконання своїх функцій і здійснення 

регіональної економічної політики відповідно до Європейської хартії міс-

цевого самоврядування мають бути надані достатні джерела фінансування, 

що вимагає проведення реформи з децентралізації бюджетної політики.  

4. Інтереси регіонів повинні бути представлені в парламенті відповід-

ною палатою, тобто парламент повинен стати двопалатним. 

5. Доцільно відновити планування соціально-економічного розвитку 

регіонів. Є можливість з урахуванням досвіду 1960-х рр. створити струк-

тури управління народним господарством у вигляді, подібному до раднар-

госпів (іноді на базі декількох регіонів).  

6. Необхідно надати місцевій владі більше повноважень у здійсненні 

інвестиційної політики і веденні зовнішньоекономічної діяльності.  

7. Вимогою часу в світлі реалізації принципу субсидіарності є поси-

лення транскордонного співробітництва на базі створених єврорегіонів, що 

потребує, з одного боку, бюджетного фінансування, а з іншого – надання 

пільгових умов бізнесу для реалізації спільних соціально та економічно 

значущих проектів. 
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Підсумовуючи представлені вище результати економічного аналізу ос-

новних перспективних трендів трансформації міжнародних економічних від-

носин, зазначимо, що у центрі проведеного дослідження – теоретичні та 

практичні аспекти низки нових процесів і тенденцій трансформації міжнаро-

дних економічних відносин, які справляють і в найближчі десятиліття будуть 

справляти все більший вплив на всю світову економіку: суперечлива взаємо-

дія процесів глобалізації тарегіоналізації, специфіка та динаміка світогоспо-

дарської взаємодії в інтегрованому глобальному світі, новагеополітика та но-

вий міжнароднийекономічний порядок, перспективні напрями розвитку сві-

тової торгівлі, міжнародної міграції трудових ресурсів та міжнародних фі-

нансових відносин у процесі глобалізації, діяльність фінансово-промислових 

груп та транснаціоналізація туристичного бізнесу, глобальні проблеми як 

прояв кризового стану сучасного світового господарства. Мова йде про ви-

вчення їх рушійних сил, змісту, форм прояву та наслідків  все це в межах 

такого різноманітного явища, як глобалізація світової економіки.  

Особливого науково-теоретичного та практичного значення проблеми 

трансформації міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації на-

бувають з урахуванням сучасних реалій розвитку Української держави. Зага-

льновизнаним є те, що здійснювані в країні соціально-економічні перетво-

рення призвели до результатів, якісно відмінних від очікуваних. Незважаючи 

на численні декларовані наміри, в суспільстві, й насамперед у політичної елі-

ти, немає єдності щодо стратегічних перспектив національного розвитку, на-

прямів та цілей глибинних структурних змін, механізмів входження до світо-

господарського середовища. Досвід, накопичений за роки перетворень,  пе-

реконливо довів необхідність перегляду сформованої нині національної мо-

делі розвитку, виявлення екзогенних та ендогенних ризиків трансформації 

економіки України та обґрунтування стратегічних пріоритетів її ефективної 

реінтеграції до глобального економічного простору. 

З огляду на вищесказане стає очевидним, що недостатній ступінь розро-

бки теоретико-методологічних засад трансформації міжнародних економіч-

них відносинв умовах глобалізації, з одного боку, та важливість результатів 
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даного дослідження для забезпечення динамічного розвитку національних 

економік і насамперед України, з другого, свідчать про об’єктивну необхід-

ність подальшого дослідження зазначеної наукової проблеми.  

 


