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Актуальність теми. В умовах розвитку інформаційного суспільства інновації стають потужним
фактором економічного зростання і забезпечення міжнародної
конкурентоспроможності країн. Тому
національні уряди надають особливої уваги проблемам науково-технічного розвитку шляхом концентрації
фінансових, інтелектуальних і науково-дослідних ресурсів.
Постановка проблеми. В умовах глобальної конкуренції змінюються фактори, що забезпечують
економічне зростання і конкурентоспроможність держав на світових ринках. Одним з найважливіших факторів
стає інноваційний розвиток. Ці проблеми особливо актуальні для України, оскільки саме інноваційна модель
розвитку дозволить перейти на новий технологічний рівень, забезпечить стійке зростання і створення нових
робочих місць в нових наукоємних галузях, що сприятиме росту зайнятості і добробуту громадян та
забезпечить конкурентні позиції на світовому ринку інновацій.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми інноваційного розвитку є предметом дослідження багатьох
українських і зарубіжних вчених. Фундаментальні дослідження цих проблем містяться в працях Й. Шумпетера,
К. Фрімана, Г. Менша, Р. Нельсона, П. Ромера, Р. Флориди, Р. Фостера та ін. Значний вклад в розробку цих
проблем внесли відомі українські вчені, серед яких В.М. Геєць, В.М. Семиноженко, В.Р. Сіденко, Л.І.
Федулова та ін. Вони вважають, що саме від активності державної політики залежить інноваційний розвиток
економіки. Тому розробка заходів щодо інноваційного розвитку економіки і формування його стратегічних
напрямів залишаються актуальними.
Виклад основного матеріалу. Сучасний світовий розвиток відбувається під впливом процесів
формування інформаційного суспільства, що обумовлює значні якісні зміни у світовій економіці, визначає
новий рівень взаємодії між націями, економічними системами і людьми. Поява нових технологій, розвиток
інформаційних мереж та Internet стимулюють економічне зростання в країнах світу, сприяючи розширенню
зайнятості, зниженню рівня бідності і росту добробуту, а в цілому – прогресу людства і створенню потужного
потенціалу розвитку у ХХІ столітті.
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Розгортання сучасного процесу глобалізації стимулює технічний прогрес завдяки конкуренції та
економічним стимулам, властивим глобальним ринкам, а також об’єднанню світових фінансових і науковотехнічних ресурсів. Тому сучасний технологічний прогрес відрізняється більш високими темпами і більш
фундаментальним характером. Саме сучасні технологічні зміни, що тісно переплетені з глобалізацією,
формують нову парадигму соціально-економічного розвитку світу.
В нових умовах розвитку мобілізація нових джерел зростання і використання можливостей, що
надаються глобальними інноваціями, стають пріоритетом для всіх країн. Саме інноваційний процес, в якому
задіяні інтелект, досвід, знання, цінності, дозволяє багатьом країнам використовувати ці переваги та
забезпечувати високі показники в глобальній конкуренції. Генеральний директор Всесвітньої Організації
інтелектуальної власності – Френсис Гаррі в доповіді «Глобальний інноваційний індекс 2015 року» відмітив,
що інновації створюють умови для прискорення економічного росту країн на всіх етапах розвитку і є
важливою умовою підвищення темпів довгострокового економічного зростання. При цьому кожна країна
повинна визначити таке поєднання методів політики, яке дозволить мобілізувати наявний в їх економіці
інноваційний і творчий потенціал [1].
Світовий досвід свідчить, що найбільш економічно розвинені країни одночасно є лідерами світового
інноваційного процесу. Так, у 2016 р. в десятку країн-лідерів увійшли Швейцарія, Швеція, Велика Британія,
Сполучені Штати Америки, Фінляндія, Сінгапур, Ірландія, Данія, Нідерланди і Німеччина [1]. Водночас
локомотивом росту економіки успішних країн є нові знання та оригінальні ідеї, які разом з фінансовими та
матеріальними ресурсами забезпечують створення конкурентних переваг у глобальній економіці.
Для забезпечення інноваційного розвитку країни світу витрачають значні фінансові ресурси. Так, в
п’ятірку країн, що є лідерами за обсягом інвестицій в НДДКР в абсолютному виразі, увійшли крупні економічні
держави – США, Китай, Японія, Німеччина і Республіка Корея. Однак, за показником витрат на НДДКР як
відсотка до ВВП, провідні позиції посідають Данія, Фінляндія і Швеція з показником понад 3% ВВП. На рівні
3% ВВП становлять відповідні витрати в Австрії, Німеччині, Швейцарії та США. Найбільші витрати на НДДКР
мають Японія – 3,6% ВВП, Ізраїль – 4,1%, а світовим лідером є Республіка Корея, що витрачає 4,3% ВВП (9).
Інноваційна політика розвинених країн, насамперед таких, як Велика Британія, Німеччина, Італія,
Канада, Японія, поступово переорієнтується з формування виключно інноваційної економіки до побудови
нового інноваційного суспільства.
Проблеми інноваційного розвитку актуальні для будь-якої країни світу, та надзвичайно актуальні для
України, адже необхідно визначити і розвивати ті виробництва і галузі, які стимулюють інноваційний розвиток
для забезпечення економічного зростання і глобальної конкурентоспроможності.
Для України, як і інших країн, які здійснили ринкові реформи, створення інновацій і замкнутих
виробничих циклів стає неможливим через високу вартість наукових досліджень і технологічного
устаткування, постійного зростання кількості новітніх технологій, а також скорочення строків зносу при
використанні наукоємної продукції. Це обумовлює необхідність визначення інноваційних пріоритетів
розвитку, на яких необхідно зосередити наукові, інтелектуальні і фінансові ресурси.
Згідно Закону України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні», стратегічними
пріоритетами інноваційної діяльності на 2011-2021 р. визначені:
1) освоєння
нових
технологій
транспортування енергії, впровадження енергоефективних,
ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;
2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетнокосмічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння і військової техніки;
3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх обробки і з’єднання, створення індустрії
наноматеріалів і нанотехнологій;
4) технологічне оновлення і розвиток агропромислового комплексу;
5) запровадження нових технологій і устаткування для якісного медичного обслуговування, лікування,
фармацевтики;
6) широке застосування технологій більш чистого виробництва і охорони довкілля;
7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки [2].
Космічна галузь віднесена до державних пріоритетів України і є важливим фактором інноваційного
розвитку економіки. Україна вступила в третє тисячоліття як одна з провідних космічних і авіаційних держав
світу та входить в сімку країн світу із закінченим циклом у виробництві літаків. Дослідження і використання
повітряно-космічного простору є необхідною умовою розвитку науково-технологічного, технологічного і
виробничого потенціалу, забезпечення довгострокових інтересів держави у сферах безпеки, підвищення якості
життя громадян країни, участі України у вирішенні спільних проблем людства.
З інтенсифікацією технологічного розвитку, впровадженням високих технологій зростає потреба в
розширенні наукового і виробничо-технологічного співробітництва України з країнами світу. В цьому сенсі
ефективним методом розподілу зростаючих затрат, а також формою концентрації науково-технічних досягнень
і кваліфікованої робочої сили є міжнародна виробнича кооперація і науково-технічне співробітництво. Україна,
маючи наукові школи, креативний капітал, активно діючий науковий, технічний потенціал і виробничі
потужності, систему конструкторських бюро і виробничих підприємств, володіє всіма умовами, необхідними
для участі в міжнародній кооперації. Це є необхідною умовою реалізації міжнародного науково-технічного
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співробітництва в аерокосмічній галузі. Україна розвиває науково-технічні зв'язки і виробничо-технологічну
кооперацію за багатьма напрямами з різними країнами світу, як з державами Заходу, так і країнами СНД.
Так, плідними є спільні розробки вчених і виробничників, що беруть участь в міжнародному
консорціумі Sea Launch і компанії «Космотрас», що забезпечують надання і розширення послуг супутникового
зв'язку і цифрового телебачення на території США і країн Латинської Америки; доступ в Інтернет і трансляцію
даних для користувачів Північної і Центральної Америки, Аляски і Гаваїв; цифрову телетрансляцію на Японію
та інші азійські країни.
Перспективним є співробітництво України з країнами Європейського Союзу, що було закріплене в
Угоді про партнерство і співробітництво (1994 г.). В ній відмічалося, що країни мають намір розвивати
співробітництво в галузі науки і техніки, включаючи космічні дослідження, які потребують створення основ
взаємовигідної економічної, соціальної, фінансової, громадянської, науково-технічної і культурної взаємодії.
Прийнятий 21 лютого 2005 р. План дій «Україна – ЄС» в рамках реалізації Європейської політики сусідства
підкреслив необхідність консультацій відносно можливого використання Євросоюзом українського потенціалу
в сфері дальніх транспортних перевезень і подальшого прогресу у співробітництві в сфері космосу.
Важливими віхами в розвитку міжнародної взаємодії між Україною та країнами ЄС стало підписання 1
грудня 2005 р. угоди про участь України в європейській програмі супутникової радіонавігації «Галілей»
(GALILEO Programme), що поширювалася на сфери наукових досліджень і розробок, промислового
виробництва, надання послуг і розвитку ринків, стандартизації, сертифікації і регуляції частот, а також
укладання першої угоди між Україною і ЄС в області цивільної авіації, що забезпечило безперешкодний доступ
європейських авіакомпаній на ринок України і відкрило можливості для входження України в Спільний
авіаційний простір ЄС (переговори з цього питання ведуться з грудня 2007 р.). Угодами передбачено
поступове поширення на Україну європейської системи EGNOS [3].
В даний час можна виділити наступні основні напрями співробітництва України з Європейським
Союзом в аерокосмічній галузі:
розробка спільних проектів по реструктуризації космічної галузі України в рамках співробітництва
в сфері високих технологій і промислової конверсії;
розвиток Глобальної навігаційної супутникової системи;
розвиток співробітництва в області космічної науки, науки про життя і мікро гравітації, дослідження
Землі з космосу;
обмін інформацією дистанційного зондування Землі при виникненні надзвичайних ситуацій;
надання даних контролю космічної обстановки і сейсмічних спостережень;
спільне використання інформації, яка надходить з космічних апаратів України і держав-членів ЄС, і
обмін інформацією з штучних супутників Землі, які їм належать;
спільне використання існуючої наземної космічної інфраструктури України і держав-членів ЄС;
участь в конференціях, симпозіумах, семінарах з космічної тематики, які проводяться під егідою ЄС.
Нові перспективи для взаємодії України з Європейським Союзом в аерокосмічній галузі відкриває
прийняття у 2010 р. Співтовариством своєї нової стратегії інноваційного розвитку – «Європа 2020» [4]. Її
ключовим компонентом стала ініціатива «Інноваційний союз» [5], спрямована, зокрема, на об'єднання
досліджень і інновацій для вирішення світових проблем. У 2012р. Європейською Комісією розроблена Робоча
програма для реалізації цієї ініціативи. Пріоритетними в стратегічних дослідженнях та інноваціях для Робочої
програми 2012 р. є три найважливіші соціально-економічні проблеми: еко-інновації (зниження викидів вуглецю
і ефективне використання природних ресурсів); безпека і мобільність (оптимізація ефективності і безпеки
транспортної системи); конкурентоспроможність за рахунок інновацій.
Для вирішення цих соціально-економічних проблем визначені наступні напрями:
підвищення екологічності авіаційного транспорту;
підвищення ефективності використання часу;
гарантування задоволеності і безпеки клієнтів;
підвищення економічної ефективності;
захист літального апарату і пасажирів;
новаторство в розробці повітряного транспорту майбутнього.
Реалізація цієї програми буде важливим кроком в розвитку повітряного транспорту і забезпечення його
ефективності і безпеки.
Для України ці пріоритети набувають найважливішого значення у зв'язку з реалізацією Угоди про
асоціацію між Україною і Європейським Союзом, включаючи створення поглибленої і всеохоплюючої зони
вільної торгівлі. Дана Угода, а також вже діючий Порядок дня асоціації Україна – ЄС [6], передбачають,
зокрема, забезпечення повної відповідності авіаційних правил України положенням права ЄС (acquis),
включаючи гармонізацію з ЄС законодавства відносно безпеки польотів і співробітництва з Європейським
агентством з питань безпеки польотів, розробку і прийняття з цією метою в Україні нового Повітряного
кодексу. Це стане передумовою для включення України в спільний авіаційний простір ЄС.
Одним з пріоритетів ракетно-космічної галузі України в 2016 р. було створення нових ракетних
технологій – це нові двигуни, нові супутники, нові види ракет. Зокрема, планується розвиток вітчизняної групи
супутників дистанційного зондування Землі "Січ", що включає створення і підготовку до запуску космічних
апаратів і подальшого розвитку наземної інфраструктури, а також розпочата підготовка до створення
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українського сегменту міжнародної системи використання даних аерокосмічного моніторингу, який в
перспективі повинен стати частиною спільного Європейського дослідницького простору [8].
Співпраця України з країнами Європейського Союзу в аерокосмічній галузі відкриває багато
можливостей всім учасникам. Для України поглиблення кооперації з провідними європейськими агентствами в
даній галузі сприяє активізації обміну науково-технічною інформацією, вченими, провідними технологами та
відкриває нові можливості для спільних проектів в галузі освоєння космічного простору. Важливе значення
має створення нових наукоємних і високооплачуваних робочих місць на наукоємних підприємствах і наукових
установах для розробки інноваційних проектів. Європейські країни мають можливість використати результати
дослідження і кваліфіковану працю українських науково-технічних кадрів для реалізації спільних проектів у
сфері освоєння космічного простору.
В аерокосмічні галузі Україна також співробітничає із США. Так, за контрактом з NASA в рамках
проекту Antares з 2008 по 2016 р. виконано шість запланованих рейсів: два пуски в 2013 році, три – в 2014 році
та один – в 2016р. В кооперації по проекту беруть участь ДКБ Південне, ДП Південмаш, Хартрон-АРКОС,
Хартрон-ЮКОМ, Чезара, Рапід. В рамках даного контракту Antares направить вантажні рейси до Міжнародної
космічної станції. До кінця 2018 року в рамках програми планується здійснити п'ять пусків РН Antares, з 2019
по 2024 рік – ще шість. В даний час Україна і США продовжують переговори про співробітництво в області
виробництва ракетних двигунів [7].
В ході Міжнародного аерокосмічного форуму (2014 р.), організованого Державним космічним
агентством України і Американською торговою палатою, були розглянуті перспективи розвитку авіаційної і
космічної галузі України та створення сприятливих умов для посилення позицій вітчизняних компаній на
глобальних ринках виробів та продуктів аерокосмічного призначення. Розглядалося також питання
нарощування прямих іноземних інвестицій в авіаційно-космічну галузь. Результатом втілення одного з
перспективних проектів може стати Аерокосмічна долина в Україні за сприяння США [10]. Співробітництво
України з світовими лідерами в аерокосмічній галузі дає можливість країні вийти на новий рівень
інноваційного розвитку та зробити вклад у дослідження і освоєння космічного простору.
Висновки. В сучасному глобалізованому світі ефективний розвиток високотехнологічних галузей в
цілому і аерокосмічної галузі, зокрема, можливий лише за умов широкого міжнародного співробітництва,
об'єднання з цією метою інтелектуальних, фінансових і виробничих ресурсів.
Для України аерокосмічна галузь, в якій країна володіє інтелектуальними і науковими ресурсами та
виробничим потенціалом, є тією сферою, яка одночасно може забезпечити інноваційний розвиток, економічне
зростання на базі новітніх технологій та конкурентні позиції на міжнародних ринках. Водночас реалізація цього
потенціалу суттєво залежить від розвитку міжнародного співробітництва в аерокосмічній сфері з країнами
Європейського Союзу та іншими країнами світу, що шляхом спільних досліджень та виробничої кооперації
дозволить вирішити низку завдань у сфері освоєння космічного простору.
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Актуальність проблеми. В умовах розвитку інформаційного суспільства актуалізується проблема
усвідомлення справжнього призначення людини, можливостей її самореалізації та свободи самовиявлення.
Зазначимо, що «комунікаційна» та «інформаційна» революції надали людям могутні засоби для
активізації інтелектуальної діяльності, творчого зростання, свободи вибору щодо професійного самовиявлення.
Водночас відомо, що шлях самореалізації особистості це не завжди прогрес, шлях постійного творчого
зростання, а навпаки, це довготривалий процес подолання зовнішніх проблем соціуму з його сучасними
комунікативними технологіями, глобальними проблемами, а також суперечливий процес опанування
внутрішнього буття, повного розчарувань, «екзестенційних переживань», конфліктів свідомості.
Отже, коли нового рівня досягли людські відносини в різних сферах виробництва, політиці та
новоутворених інституціях, надзвичайно актуалізується потреба в подальшому дослідженні феномену свободи
та відповідальності людини. Особливого значення це питання набуває в умовах глобалізації. Адже саме
глобальні економічні, політичні, демографічні, соціальні, національні проблеми, які з новою силою
проявляються на початку третього тисячоліття, змушують до переосмислення традиційних ціннісних понять.
Аналіз досліджень і публікацій. В історії людської думки до розв’язання проблеми свободи в житті
людини та соціумі під різними кутами зору та в багатозначних вимірах неодноразово зверталися теологи,
філософи, правознавці, психологи, політологи, соціологи.
Ідея пріоритету свободи особи перед свободою суспільства виникла ще в добу Античності. Її виражали
кініки, котрі обстоювали самодостатність особи і нехтували громадським життям. Учасники християнського
дискурсу концентрували свою увагу на ідеї турботи Бога про людське буття у світі свободи.
Картезіанська «філософія сумніву» запропонувала загальну світоглядну установку на «свободу
дослідження», свободу від догматичних настанов, свободу думки.
Однак світоглядна революція, котра породила новоєвропейське розуміння свободи, дарувала
європейцям лише «свободу тіла», а не свободу духу».
Широко використовуючи можливості
інтерпретаційного методу, чимало сучасних філософів
пропонують нове тлумачення ідей свободи, висловлених ще Платоном, Аристотелем, Декартом, Кантом,
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Гегелем, Спінозою. Екскурс до античних та класичних теорій свободи, виявлення їх евристичного сенсу і
застосування в контексті сучасності – одна із примітних особливостей новітніх стратегій та концепцій
феномену свободи. Сучасний філософський дискурс щодо розв’язання проблеми має широкий діапазон
поглядів, ідей, концепцій, серед яких помітно вирізняються філософсько-антропологічні, етичні, гуманістичні,
екзистенціалістські, феноменологічні версії свободи. Визначення свободи «від діючої особи» - особливість
новітніх проектів з цієї проблеми.
Розв’язання проблематики «свобода і права людини», «свобода і відповідальність», «гуманізм і
свобода», «свобода і соціальність», «автономія свободи», «свобода і справедливість» «відчудження і свобода»
знаходимо в працях К.-О.Апеля, Н.Аббаньяно, Д.Белла, А.Велмера, Г.Гадамера, Ю.Габермаса, Т.Куна,
Н.Лумена, Б.Рассела, П.Рікера, Р.Рорті, Ж.-П.Сартра, Е.Тофлера, А.Швейцера, В.Франкла, З.Фрейда, Е.Фромма,
М.Фуко та багатьох інших авторів сучасного філософського дискурсу.
Метою статті є дослідження дискурсу свободи постмодерну. Адже у наш час нового прочитання
набрала проблема співвідношення необхідності і свободи, «обов’язковості» і випадковості її виявлення, по
новому розкриваються її універсалістський, вселюдський сенс і релятивістські форми існування.
Виклад основного матеріалу. Сучасна світова філософська думка занепокоєна проблемами, породженими
входженням нашої цивілізації в нову «інформаційну епоху» – епоху зживання тоталітаристських ідеологій,
різноманітних утопій, «одномірного суспільства» та «одномірної людини», метапарадигм та інших фантомів
«ілюзорної свідомості».
Філософський постмодернізм відкрито наголошує, що він не спроможний продемонструвати людству
єдиний і однозначний сенс історичного потоку подій, що йому невідомо майбутнє, що він не може достовірно
прогнозувати стани цього світу.
Найважливіші цілі філософії Постмодерну – сприяти вільній самореалізації особистості, поступально
розширювати спектр можливостей людини, усувати перешкоди на цьому шляху, виявляти і збуджувати
невідомі раніше розмаїті напрями розвитку людської суб’єктивності, багатомірної сфери людської творчої
активності.
Будь яку свідому або несвідому лімітацію людської творчої активності постмодерністи кваліфікують
як замах на свободу особистості і не бачать для філософії більш величного завдання, ніж завдання емансипації
людської суб’єктивності від всіх замаскованих добрими напрямами способів її тотального придушення,
репресивного приборкання, загальної ідентифікації, яка позбавляє її права бути іншою, ніж їй було приписано
бути у попередні епохи.
Розв’язанню цих проблем присвячено дослідження аналітичної філософії та «гуманістичної
психології», яскравими представниками якої були Карл Роджерс, Ерих Фромм, Віктор Франкл, Абрахам
Маслоу. Філософи наголошували на необхідності для людини набуття творчої адаптації в умовах перехідних
кризових станах суспільства. Ретроспективний погляд на концепції відомих мислителів допоможе нам в
розв’язанні проблеми свободи самовиявлення особистості в сучасних умовах інформаційного суспільства яке
швидко набуває розвитку і в нашій державі.
Однією з найхарактерніших ознак і форм свободи є вибір, який за своєю суттю є актом само здійснення
особистості. Роблячи вибір, людина насамперед обирає саму себе. Його значення у здійсненні свободи таке
велике, що деякі філософи схильні ототожнювати вибір і свободу.
Загроза для виживання людства йде від нездатності людини адекватно реагувати на кризу суспільства,
а також зростаючий темп змін. У відомій роботі «Третя хвиля” Е.Тоффлер дуже виразно охарактеризував стан
людини перехідного кризового етапу розвитку людства: «Сьогодні, – наголошує соціолог, – ми бачимо
мільйони, які відчайдушно ганяються за своїми власними тінями, поглинаючи фільми, п’єси, романи й
посібники, хоч би якими слабкими вони не були, що обіцяють їм допомогти віднайти свою втрачену
ідентичність. ...Жертви цієї кризи вдаються до групової терапії, містицизму або сексуальних ігор. Вони
відчувають непереборне бажання перемін, але бояться їх. Вони терміново бажають покінчити зі своїм
теперішнім існуванням і якось перескочити в нове життя, щоб стати тими, ким вони не є. Вони бажають
змінити своє місце роботи, свого сімейного партнера, свою роль і відповідальність» [1, С. 113].
Шкідливі явища в соціумі були завжди, але сьогодні вони сконцентрувались таким чином, що
справляють вже враження справжнього вибуху світу пристрастей, коли тероризм, фундаменталізм, націоналізм,
расизм, ірраціоналізм, еротизм тощо набувають «демонічного забарвлення». Якщо ХХ століття ввійшло в
історію людства тим, що згодом дістало назву «антропологічної катастрофи», то на що сподіватися індивіду в
ХХІ столітті?
Прагнення до творчості допомагає людині здолати власну обмеженість і є одним із джерел любові,
мистецтва, релігії, матеріального виробництва. Саме творча діяльність допомагає людям досягнути почуття
свободи і власної значущості.
Отже, в практичній філософії Е.Фромма фундаментальні потреби виступають не лише як рушійні сили
людської історії, а і як мета, суть якої полягає у встановленні в майбутньому нової гармонії людини з
природою, іншою людиною і самою собою на основі розвитку і реалізації людської сутності, її внутрішнього
творчого потенціалу.
У контексті постметафізичного дискурсу свободи людина осмислюється як практика, яка історично
розгортається і в якій людина в кожний історичний момент вирізняє і культивує себе способом, котрий
обирається самостійно, всупереч диктату фізичного детермінізму, всупереч впливу на нього соціуму,
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природних сил або біологічних інстинктів. Така практика свободи розглядається як найвище призначення
людини.
Усвідомлення соціальної небезпеки поза етичного знання стало бентежною реальністю епохи науковотехнічної революції. Сучасна епоха показала, що великі досягнення науки можуть обернутись на шкоду
суспільству, зводитись до виробництва варварських засобів глобального знищення, перекреслювати
гуманістичні перспективи майбутнього.
Практика доводить, що побудувати на принципі індивідуальної свободи суспільну злагоду, гармонійні
стосунки неможливо. До того ж така свобода має в собі певний руйнівний заряд, оскільки завжди містить
можливість деякої незгоди із загальновизнаними нормами соціальних стосунків, а в своїй крайній формі –
«війну всіх проти всіх».
Теорія комунікативної дії Юргена Габермаса не просто органічно вписується в «парадигмальний»
поворот сучасної західної філософської свідомості до всебічного осмислення структури та функцій процесу
комунікації, інтерсуб’єктивних вимірів людського буття – вона охоплює цілу низку найактуальніших проблем
сучасності. Однією з найважливіших із них є проблема демократії, прав та свобод людини, саме її Габермас
залучає до найфундаментальніших проблем своєї теорії комунікації.
Ю.Габермас виступає проти перетворення простору спілкування в простір несвободи, на об’єкт
управління чи на товар, а також проти маніпулювання думками чи поведінкою через засоби масової
комунікації. Адже, й справді, коли суспільні комунікативні структури перебувають під владою засобів масової
інформації, поглинаються ними, це неминуче призводить до формування фрагментарної та некритичної
повсякденної свідомості, домінування «спотвореної комунікації», яка і є найістотнішою ознакою людської
несвободи, ядром відчуження людей одного від одного та від вільної від примусу участі в суспільному житті.
Повернення людини до своєї ідентичності, до втраченого зв’язку з іншими людьми має за передумову
відновлення «вільної від панування комунікації» як принципово нової форми людських відносин. Це
відновлення і досягнення «справжнього спілкування», як вважає Габермас, не залежить від системи суспільної
праці, рівня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Воно уможливлюється в процесі звільнення від
вад сцієнтистської ідеологі.
Інший авторитетний дослідник комунікативної теорії, К.-О.Апель, вважає, що визначальним
принципом, на підставі якого можливо інтегрувати людей у «комунікативну спільноту», є відповідальність.
Запропонована ним «етика відповідальності» базується на положенні про відповідальність як діалогічний
принцип, що виходить з факту існування людей у світі поруч одним з одним і один для іншого. Великі
сподівання в цьому відношенні покладаються на нову «макроетику», засновану на почутті власної
відповідальності.
К.-О.Апель, як і Ю.Габермас, виходить із того, що ідеальна комунікація, ідеальний дискурс – той, в
якому може брати участь кожна людина, що вміє говорити і діяти. Кожна людина може сумніватися в тих чи
інших положеннях, та ніхто не повинен мати (як внутрішніх, так і зовнішніх) примусів.
Мотивом, який спонукає Ю.Габермаса і К.-О.Апеля до здійснення парадигмального повороту, є
усвідомлення того, що притаманний Модерну ідеалізм «філософії свідомості» потребує подолання за
допомогою нової соціально-філософської теорії. На думку Ю.Габермаса, сучасна самосвідомість людської
цивілізації має вийти за горизонт ідеалістичної «філософії свідомості» і на місце індивідуального суб’єкта
пізнання якому протистоїть від нього незалежний предмет, що пізнається, поставити колективного суб’єкта
(співтовариство), який здатний робити предметом своєї рефлексії все, що він уважає. Філософський проект
Ю.Габермаса орієнтує реформаторів не на схиляння перед традицією й не на гіпертрофування ролі розуму, а
на переосмислення всієї культури Модерну на підвалинах комунікативної філософії інтеракції. Ця філософія,
яка переборює, на думку її ініціаторів, методологічний соліпсизм метафізики епохи Модерну, пропонується
сьогодні як найвища і найавторитетніша інстанція, яка гарантує досягнення єдності, взаєморозуміння у
демократичному дискурсі. Сама ж комунікативна інтеракція проголошується «домівкою інтерсуб’єктивності»
або, за висловом самого Ю.Габермаса, «життєвим світом» людини.
Правильний напрям виходу з кризової ситуації, що склалася, Ю.Габермас справедливо вбачає у
культурологічних дослідженнях З.Фрейда, які присвячено проблемі комунікації. У цих дослідженнях
психоаналітичних ідей ініціатор комунікативної дії вбачає наріжний камінь нового вчення – «метапсихології»
(«метагерменевтики»), яка дасть змогу суспільствознавцям Заходу науково зрозуміти причини прихованих
хвороб соціальної системи загалом. Всебічний розвиток учення, на думку Ю.Габермаса, здатний закласти
надійні підвалини ефективних соціально-практичних програм звільнення індивіда, угрупувань, націй від
«ідеологічної сліпоти», підвищення їх компетентності у формуванні загальноприйнятих норм і цінностей.
В сучасних умовах глобалізації та інтеграції заслуговують на особливу увагу філософські концепції
М.Бубера, Е.Фромма, К.-О.Апеля, Ю.Габермаса що базуються на принципах діалогічного спілкування, власної
відповідальності особистості, досягнення комунікативного погодження. Саме в цих проектах автори
намагаються обґрунтувати нові підвалини солідарності людей як обов’язкової умови їхнього моральнодуховного життя та знайти механізми щодо розв’язання конфліктів людства за допомогою аргументації,
справжньої, неспотвореної нічим комунікації, а не сили.
Останні здобутки комплексу наук про людину свідчать про її багатовимірність, трансцендентність
існування, що надає оптимізму до майбутнього урегулювання конфліктів людства завдяки духовному
«самоздійсненню» особистості. Отже, йдеться про виявлення закладених в людині потенцій, можливостей
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трансформації її свідомості, пов’язаних з радикальною перебудовою усього внутрішнього світу людини, її
«переродженням». Підходи до вироблення нових ціннісних орієнтацій знаходимо в різних сферах людського
знання і пізнання, в яких продукуються уявлення про певний синтетичний, цілісний розвиток людини, природи
та культури.
В сучасних спробах осягнення найболючіших проблем сучасного буття свобода є тією передумовою,
який так само важко визначити, як і переоцінити. Дуже виразно це показано в праці М. Ріделя «Свобода та
відповідальність. Два основних поняття комунікативної етики». Автор зазначає, що ми не знаємо, чи можна
взагалі розв’язати питання про те, що таке свобода, але філософ наполягає на тому, що цього питання, поперше, не можна уникнути, по-друге, що воно на сучасному етапі розвитку людства ставиться зовсім інакше,
ніж в усі попередні епохи. М.Рідель вирізняє насамперед співвідношення свободи та панування як двох різних
способів буття. На його думку, вирішуючи цю проблему, потрібно виходити з того, що право на свободу одвіку
притаманне кожній людині, його слід розуміти як незалежність від панування з боку певного класу чи групи.
Реальна політична свобода своєю основою має право. Витлумачена таким чином, вона, вважає
М.Ридель, дає можливість адекватно зрозуміти саме поняття «вільна правова держава», тобто така, яка не
просто обіцяє визволення, але й уможливлює справжню свободу людини за допомогою забезпечення її прав.
Вільна правова держава відрізняється від тих форм держави, в яких домінують репресивні функції, а «свобода
від панування» існує лише у вигляді обіцянок здійснення її у майбутньому.
Висновки. Отже, у контексті сучасного онтологічного тлумачення свободи як вільного буття можна і
потрібно розглядати відповідальність як основний феномен комунікативної стратегії свободи. Такий підхід
зумовлює ще один сучасний погляд на свободу як інтерсуб’єктивне вільне буття. Адже саме відповідальність –
це поняття, де перехрещуються мовні та реальні відносини людей. Більш того, саме відповідальність є основою
свободи. Саме відповідальна людина усвідомлює себе вільною. В сучасних умовах людина «засуджена» не так
на свободу, як на те щоб брати на себе відповідальність. Більш того, саме відповідальність є основою свободи.
Суть цього положення полягає в тому, що переймаючи відповідальність на себе, кожен із нас, тобто кожна
людина, може усвідомлювати себе відповідальною і, в цьому розумінні, вільною. Без цього боротьба за
рівність та справедливість може завершитися знищенням того, що сприяє їх здійсненню. У цій, можливій для
людини, свободі виявляється реальність відповідальності. Таким чином, на сучасному етапі розвитку
суспільства, у контексті постмодерного дискурсу свобода самовиявлення
осягається як онтологічне
відношення особистості до своє «самості».
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рассмотрены тарифные и нетарифные инструменты защиты економических интересов национальных
товаропроизводителей в условиях свободной торговли. Особое внимание уделено преимуществам и рискам
«открытости» экономики и «неопротекционизма». Исследованы отличия ЗСТ и ЗСТ+, подведены итоги
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NEW TRENDS IN FOREIN TRADE RELATIONS DEVELOPMENT AND RISKS OF
‘NEOROTECTIONISM’
Summary. Up-to-date trends in foreign trade relations development are singled out, tariff and non-tariff
protection tools of commodity producers’ economic interests within the terms of free market are revealed in the article.
The special attention is drawn to the advantages and risks of economy ‘openness’ as well as of ‘neoprotectionism’. The
peculiarities of free trade zones and free trade zones Plus are examined, taking up tariff quotas on commodities export
to EU countries by Ukraine is summed up.
Key words: export, import, open economy, ‘neoprotectionism’, advantages and risks, foreign trade.
Актуальність проблеми. Україна – це країна, розвиток господарства якої грунтується на розбудові
ринкової, відкритої економіки. Участь країни у експортно-імпортних операціях, визнання вільного руху
ресурсів, капіталів та робочої сили наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. традиційно вважалися базовими
засадами існування розвиненої економічної системи, відповідали курсу на розбудову відкритої економіки,
участі країни у глобалізаційних процесах. Під відкритою економікою у світі розуміють такий стан національної
економіки, при якому, маючи національну спеціалізацією на світовому ринку товарів і послуг, економіка країни
підтримує стійкі економічні зв'язки зі світовим господарством. Відкрита економіка – це стан вільної взаємодії
національної економіки з економіками інших країн світу, що виникає на ґрунті вільного переміщення товарів,
ресурсів, робочої сили, капіталу, доходів, інвестицій. Інтенсивність цих переміщень визначає ступінь
відкритості національної економіки, що тісно пов’язано як з рівнем розвитку продуктивних сил, так і з місцем
країни у системі міжнародного поділу праці. Ступінь відкритості національної економіки до недавнього часу
вважалася ознакою успішного розвитку глобалізованої економіки. Водночас, впродовж 2015 – 2016 рр.
відбулися «тектонічні зрушення» в геополітиці, які «потягнули» за собою зміни щодо розуміння ролі
глобалізації. Деякі політики та науковці (у т.ч. у розвинутих країнах світу) почали відстоювати ідею
«економічного націоналізму», «економічного відгороджування», що (на думку опонентів відкритості та
глобалізації) надасть країнам нового поштовху щодо економічного розвитку та економічного зростання. Така
постановка питання розпочинає дискусію про доцільність збереження політики «відкритості» національної
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економіки, про переваги та ризики переходу до «неопротекціонізму». Актуальність такої дискусії
підтверджується і практикою господарювання країн-лідерів світової економіки: від нової економічної політики
США, до закликів Китаю зберегти принципи відкритої економіки та максимально сприяти їх поширенню.
Аналіз досліджень і публікацій. Переваги відкритості національної економіки, вільної участі країни у
системі міжнародного поділу праці в умовах глобалізації відстоювали М.Портер, Т. Бергер та інші вчені [1; 2].
Про безумовні переваги відкритості національної економіки традиційно йдеться в офіційних документах –
звітах ЄС, у доповідях відомих рейтингових агентств [3; 4] та ін. Опонентами абсолютної відкритості
економіки виступають представники політичних еліт тих країн, в яких перемогу на виборах отримали
«пронаціоналістичні» сили. Однак, сучасна світова практика господарювання вносить корективи у такі погляди.
Мета статті. Висвітлити сутність, дослідити прояви, переваги та ризики відкритості національної
економіки та «неопротекціонізму», проаналізувати вплив цих процесів на зовнішню торгівлю та економічне
зростання країни в умовах глобалізації.
Виклад основного матеріалу. Відкрита економіка – це економіка, де всі суб'єкти міжнародних
економічних відносин можуть без обмежень проводити операції на міжнародному ринку товарів, послуг,
ресурсів, капіталів, інших факторів виробництва. В умовах глобалізації країни приймають активну участь у
міжнародному поділі праці, експортують та імпортують товари і послуги, фактори виробництва (праця, капітал,
технології), мають свободу вибору стратегії поведінки на світових ринках. В умовах відкритої економіки країни
активно долучаються до всіх форм міжнародних економічних відносин, а саме до зовнішньої торгівлі;
міжнародного науково-технічного співробітництва; міжнародної інвестиційної діяльності, спеціалізації та
кооперування виробництва; міжнародної міграції робочої сили; міжнародних валютно-кредитних та фінансових
відносин; країни налагоджують тісну взаємодію з міжнародними економічними та фінансовими організаціями.
Ознакою поведінки країни з ринковим господарством, що відповідає критеріям відкритої економіки є
прагнення максимально ефективно використати переваги зовнішньоекономічної діяльності задля зростаня
ефективності функціонування національної економіки. Відкрита економіка заперечує державну монополію у
сфері зовнішньої торгівлі, вимагає активного використання різних форм спільного підприємництва, організацію
зон вільної торгівлі, територій пріоритетного розвитку, а також готовність та доступність внутрішнього ринку
країни для залучення іноземного капіталу, вільного руху товарів, технологій, інформації та робочої сили.
Модель відкритої економіки передбачає вільний вибір, свободу економічної діяльності як у межах
країни, так і за її межами. Ступінь відкритості національної економіки багато у чому залежить від рівня
забезпеченості природними ресурсами (у т.ч. паливно-енергетичними ресурсами), від чисельності населення,
від купівельної спроможності населення, від ємності попиту внутрішнього ринку країни, який формує держава,
підприємницький та фінансовий сектор, сектор домашніх господарств. На відкритість національної економіки
впливає і галузева структура економіки, що пов'язано або із самозабезпеченням країни необхідними для
розвитку товарами та послугами, або ж із потребами щодо розвитку зовнішньої торгівлі для задоволення
нагальних потреб країни, отримання «критичного імпорту». Як свідчить практика господарювання, чим більше
у структурі промисловості питома вага традиційних галузей нижчого технологічного укладу (гірничодобувна
промисловість, металургія, хімія, енергетика, сільське господарство), тим глибшим є рівень залучення країни у
систему міжнародного поділу праці, тим вищим є рівень відкритості національної економіки. Адже країни, що
спеціалізуються на виробництві сировини та напівфабрикатів прагнуть експортувати ці товари на світовий
ринок, отримати валюту; країна ж прагне закупити на отриману валюту необхідні товари та послуги, що не
виробляються національною економікою. Показником співвідношення експорт-імпорт є платіжний баланс
країни. Національна економіка України є експортозалежною.
Відкритість національної економіки не слід трактувати спрощено, як абсолютну відкритість, що не
мала би жодних обмежень щодо вільного руху робочої сили, капіталів, ресурсів. Ситуації щодо абсолютної
відкритості на практиці не існує у жодній країні світу. Кожна національна економіка, у тому числі і відкрита,
піклується, насамперед, про власні національні економічні, соціальні, політичні інтереси, прагне захисту від
небезпеки, від ризиків, що мають як внутрішнє, так і зовнішнє походження. Адже стихійна (неконтрольована,
нерегульована) відкритість національної економіки формує реальні загрози національній економічній безпеці
країни. Саме тому у світовій практиці на практиці застосовують такі терміни: «розумний протекціонізм»,
«імпортозаміщення», «критичний імпорт», що потребує державного регулювання зовнішньоторговельних
відносин, у т.ч. запровадження як тарифних, так і нетарифних методів регулювання. «Розумна відкритість»,
побудована на принципах ефективності, конкурентості, забезпечення національної безпеки, враховує структуру
експорту та імпорту, тенденції та закономірності митної, валютної, податкової, кредитної та інвестиційної
політики, що обумовлюють економічну поведінку країни на зовнішніх ринках.
Ступінь відкритості національної економіки визначається за допомогою системи макроекономічних
показників з наступним їх зіставленням. Найчастіше, як критерій відкритості національної економіки
використовують показник частки експорту у ВВП країни – коефіцієнт експортної відкритості. За критеріями
Світового банку, до вищої групи відкритості («відкрита економіка») належать економіки з коефіцієнтом більше
ніж 35 % частки експорту у ВВП країни, у групу «досить відкрита економіка» – входять економіки з
коефіцієнтом від 25 до 35 % частки експорту у ВВП країни, до групи «помірковано відкрита економіка» –
належать економіки з коефіцієнтом від 10 до 25 % частки експорту у ВВП країни, у нижчу групу «відносно
закрита економіка» – входять економіки з коефіцієнтом менше 10 % частки експорту у ВВП країни [5]. Частка
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експорту у ВВП не є єдиним індикатором відкритості національної економіки країни. Для виміру ступеня
відкритості економіки у «Звітах світового розвитку» найчастіше застосовують систему показників:
- показники, що характеризують активність країни у світовій торгівлі: коефіцієнт внутрішньогалузевої
міжнародної спеціалізації; експортна квота; імпортна квота; зовнішньоторговельна квота; структура експорту;
структура імпорту; порівняльне співвідношення частки країни у світовому виробництві ВВП (ВНП) та її частки
у світовій торгівлі;
- показники вивозу капіталу (міжнародного руху капіталів): обсяг закордонних інвестицій (активів)
даної країни та його співвідношення з національним багатством країни; співвідношення обсягу прямих
закордонних інвестицій країни з обсягом прямих іноземних інвестицій, що працюють на її території; обсяг
зовнішнього боргу країни та його співвідношення із ВВП (ВНП) [6].
До лідерів відкритості національної економіки (станом на 2017 р.) традиційно належали економіки
розвинених країн світу, у т.ч. США, ЄС, а також економіки країн – лідерів «нового індустріального розвитку»
(Китай, Сінгапур, Південна Корея та ін.). Така ситуація свідчила на користь переваг відкритості національної
економіки в процесі вибору власної економічної поведінки на світовому ринку для країн, що розвиваються.
На практиці, найвищий рівень відкритості національної економіки притаманний тим країнам, які
можуть максимально використати переваги відкритості для збереження (активізації) економічного зростання.
Зокрема, країни обирали «відкритість» економіки, здебільшого тоді, коли могли максимально повно та
комплексно використати різноманітні форми світогосподарських зв’язків, залучити переваги від зовнішньої
торгівлі. Як свідчить практика господарювання останньої третини ХХ ст., відкритість економіки ставала
офіційною політикою, якщо країна мала стійку зовнішньоекономічну спеціалізацію на виробництві
конкурентоспроможних високотехнологічних товарів, товарів з високим вмістом доданої вартості; якщо
«відкритість» давала стабільну валютну виручку, сприяла конвертованості національної валюти, стабільності
валютно-фінансової системи країни; якщо «відкритість» національної економіки дозволяла гнучко реагувати на
зовнішні «економічні шоки» (наприклад – на зміни ринкової конь'юнктури на світових ринках).
Розвиток відкритої економіки тісно корелюється із необхідністю дотримання національної економічної
безпеки країни. Адже національна економічна безпека поєднує здатність країни та її економіки підтримувати
активність своїх господарюючих суб'єктів, забезпечувати стабільність економічного зростання. За умови
дотримання національної економічної безпеки відкритість економіки та входження країни у світогосподарські
процеси приносить вагомі переваги: зростання продуктивності праці; прискорення науково-технічного
прогресу; забезпечує структурну перебудову галузевої економіки; сприяє розвитку підприємництва на
внутрішньому ринку; формує стимули щодо зростання виробництва та зайнятості в інших країнах шляхом
залучення їх до створення «ланцюгів доданої вартості», участі у системі міжнародного поділу праці та
кооперації. Поряд з цим, відкритість національної економіки містить у собі і певні ризики, загрози. До ризиків
впливу відкритості на розвиток національної економіки належать:
- ризики руйнівного (негативного) впливу на внутрішню та зовнішню політику країни з боку світового
співтовариства та окремих конкурентоспроможних країн світу (ембарго, антидемпінгові розслідування тощо);
- збільшення політичної залежності країни від економічних партнерів, особливо – від постачальників
«критичного імпорту» (у т.ч. нафти, газу, енергетичних ресурсів);
- невизначеність стратегічного прогнозування економічного розвитку країни внаслідок впливу
хаотичних коливань цінової кон'юнктури на світових ринках на природні ресурси, сировину, інші товари;
- агресивна конкуренція, руйнівна політика конкурентів на світових ринках (апогеєм чого може стати
знищення національного бізнесу у відповідній сфері господарювання);
- ризики експорту національних природних ресурсів за демпінговими цінами, «відплив мізків» з країни;
- нарощування інформаційної експансії на зовнішніх ринках з метою дискредитації інвестиційного
середовища країни, відтік інвестицій;
- ризики набуття країною статусу «сировинного» придатку економіки розвинутих країн світу;
- ризики настання фінансової та техніко-технологічної залежності національної економіки країни від
інших (як правило – економічно розвинених) країн світу, ризик підпадання під «зовнішнє управління» [5].
З початку 2017 р., після виборів нового президента Д.Трампа, США оголосили курс на відродження
національної економіки з використанням заходів «неопротекціонізму». Підтвердженням цього став вихід США
з Транстихоокеанського партнерства (ТТП) – угоди, що об'єднувала одинадцять країн тихоокеанського регіону.
У руслі «неопротекціонізму» США проголошують про наміри введення 45 % митних зборів на весь імпорт, що
має позитивно позначитись на захисті економічних інтересів американських товаровиробників. Нова
адміністрація США оголошує наміри сконцентрувати зусилля на структурній перебудові американської
економіки, інвестувати кошти у розбудову інфраструктурних об'єктів, дорожнє будівництво; забезпечити
повернення американських підприємств з країн із дешевою робочою силою та низькою оплатою праці до США.
Натомість «неопротекціонізм» формує і низку ризиків.
По-перше, не зрозуміло яким чином повернення виробництва до США та надання роботи американцям
співвідноситься з конкурентоспроможністю виробленої продукції. Адже, за рахунок вищої оплати праці
собівартість продукції США зросте, що зробить її неконкурентоспроможною на світовому ринку.
По-друге, повернення до «неопротекціонізму» ставить на порядок денний питання про перегляд вже
сформованої системи міжнародного поділу праці, що може призвести до втрат ресурсів та капіталів, які
можливо було б використати на цілі структурно-інноваційної перебудови національного господарства.
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По-третє, перехід до «неопротекціонізму» гарантовано забезпечить позитивний короткостроковий
ефект у вигляді економічного зростання, збільшення ВВП країни, але у довгостроковому часовому періоді
«неопротекціонізм» призведе до технічного відставання, до «застрягання» національної економіки на стадії
індустріального розвитку та відмови від кардинальних структурних зрушень, пов'язаних із переходом до
«Індустрії 4.0», до домінування системи NBIC технологій та відповідного цим новаціям переформатування,
реформування системи соціальних та трудових відносин, системи грошового обігу та міжнародних еономічних
відносин в цілому.
На короткостроковому часовому періоді відмова США від ТТП має стратегічне значення для зростання
конкурентоспроможності національного виробництва. Так, ТТП та інші торговельні угоди позбавляють уряди
країн, що їх підписали можливості зловживати власним політичним впливом у визначенні умов зовнішньої
торгівлі. Торговельні угоди (а також і ТТП) гарантували прогнозованість торговельної політики та знижували
волатильність торговельних потоків. Натомість, ТТП, а також й інші торговельні угоди (наприклад NAFTA) у
ХХІ ст. часто не відповідають економічним інтересам національних товаровиробників слабших країн, що
програють конкуренцію, а «грають» на руку більш сильних конкурентів – торговельних партнерів. Саме тому
США в умовах «неопротекціонізму» надають перевагу укладанню двосторонніх торговельних угод. Така
практика дозволить у кожному конкретному випадку захищати власні американські національні економічні
інтереси, використовуючи не «уніфіковані» вимоги для цілої групи країн, а враховувати економічний потенціал
та політичну «вагу» кожної країни-партнера. Зрозуміло, що за таких нових умов економічно слабкі країни зі
«слабким» урядом підуть «на поступки», не зможуть захистити власні економічні інтереси, що сприятиме
зростанню американського експорту та економічному зростанню у США.
Після «неопротекціоністської» заяви США, найбільшим прихильником відкритості світової економіки
залишається Китай (КНР). Економічним підгрунтям такого рішення є те, що Китай отримав безумовне
лідерство на світовому ринку. Так, за підсумками 2016 р. обсяг експорту Китаю тільки до США досяг 423,4
млрд. дол. США (що становить біля 20 % сумарного експорту КНР на світові ринки), а імпорт США до КНР
становив лише 104,1 млрд. дол. США. Економічне зростання Китаю забезпечено саме за рахунок економічного
зростання в основі якого – експорт національних товарів та послуг. Поточні річні темпи економічного
зростання КНР перебувають на рівні 6,6 %, що залишаються одними з найвищих у світі. Багато у чому
економічне зростання у КНР забезпечено за рахунок внутрішніх інвестицій у будівельну галузь, у будівництво
інфраструктури та видобуток корисних копалин, за рахунок виробництва товарів кінцевого призначення та їх
експорту. Якщо раніше Китай експортував, переважно, товари широкого вжитку та споживчого призначення,
то за останній період швидко зросла питома вага КНР у світовому експорті товарів високотехнологічної групи,
машинобудування. Річні темпи економічного зростання КНР у 2000 р. дорівнювали 8,4 %, а до 2021 р. (за
прогнозами МВФ) темпи економічного зростання КНР (за збереження позитивної світової конь'юнктури)
становлять біля 5,8 % [6]. Зрозуміло, що зниження темпів економічного зростання обумовлено зростанням
обсягів національного виробництва КНР, але проблема підтримки темпів економічного зростання для
експортоорієнтованої економіки КНР напряму залежить від збереження «відкритості» економіки переважної
більшості країн світу. За макроекономічними оцінками, скорочення експортних поставок країни на світовий
ринок обумовлює зниження темпів економічного зростання національної економіки щонайменше на 2,5 % на
рік. Тому для КНР (та інших експортозалежних країн) підтримка стабільних темпів економічного зростання
національної економіки пов'язана із збереженням лідуючих експортних позицій на світовому ринку, із
збереженням відкритості економіки якомога більшої кількості країн.
Новації США щодо введення заходів «неопротекціонізму» гостро ставить питання щодо захисту
національних економічних інтересів для України. Україна є членом СОТ. Потребує аналізу питання щодо
співвідношення умов членства країни у СОТ з її одночасною участю у ЗВТ (у випадку для України – у ЗВТ+ з
країнами ЄС). До функцій СОТ традиційно відноситься нагляд за станом світової торгівлі, надання
консультацій з питань управління в галузі міжнародної торгівлі, запровадження уніфікованих механізмів
врегулювання міжнародних торговельних розбіжностей та суперечок; розробка та прийняття світових
стандартів торгівлі; наднаціональний нагляд за торговельною політикою країн – членів СОТ; спільне вирішення
гострих проблем міжнародної торгівлі. СОТ використовує уніфіковані інструменти регулювання міжнародної
торгівлі товарами, у тому числі: інструменти, які передбачають застосування заходів регулювання при перетині
товаром митного кордону (прикордонні заходи); інструменти, які передбачають застосування заходів, які
стосуються функціонування внутрішнього ринку країни в цілому, але які не обмежують доступ іноземних
товарів на внутрішній ринок країни; інструменти, які використовуються для покращення умов доступу
національних товарів на іноземні ринки. Зокрема, йдеться про так звані «заходи у відповідь», які не мають на
меті стратегічно обмежити доступ імпорту на національний ринок, але є дієвим засобом «тиску» на партнерів
для скасування аналогічних обмежень, що вводяться для захисту національного ринку на короткостроковому
часовому періоді. Серед обмежень зовнішньої торгівлі, дозволених СОТ, насамперед, розрізняють: тарифні
(мита, митно-тарифні обмеження) та нетарифні обмеження. Серед нетарифних обмежень особливо дієвими є
технічні бар’єри у торгівлі, субсидії і компенсаційні заходи, застосування санітарних та фітосанітарних заходів,
процедури ліцензування імпорту, квотування. Квоти традиційно вважаються одним з основних різновидів
зовнішньоекономічного нетарифного регулювання. Квоти – це прямий адміністративний захід, що
безпосередньо впливає на зовнішньоекономічну діяльність суб’єкта господарювання (і тим самим обмежує
його доступ на національний ринок країни). Запровадження заходів нетарифного регулювання у ХХІ ст. часто
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ототожнюють із заходами «неопротекціонізму». Особливістю нетарифних обмежень є те, що вони (як правило),
застосовуються органами державної влади кожної окремо взятої країни; використовуються для чітко визначеної
(обмеженої) групи товарів на певний період. Так, квоти діють для певної групи товарів та впродовж
обмеженого часового періоду. Квоти призначені для вирішення чітко визначених економічних та соціальних
проблем країни, що напряму впливають на національну економічну безпеку, пов'язані із захистом національних
економічних інтересів товаровиробників країни, а отже – із забезпеченням стабільних темпів економічного
зростання.
Слід зазначити, що членство країни у СОТ не виключає одночасного членства і у ЗВТ. На практиці
участь крахни у ЗВТ пов'язана із членством (або ж із потенційним членством) країни у інтеграційних
угрупуваннях. ЗВТ передбачає угрупування з двох (або декількох) митних територій, які скасували тарифні
обмеження та інші обмежувальні заходи на значні обсяги торгівлі товарами з країн, учасниць ЗВТ. Водночас,
для країн, учасниць ЗВТ передбачено і певні «виключення» з режиму вільної торгівлі так званих «чутливих
товарів». На відміну від ЗВТ, ЗВТ+ включає до пільгового режиму торгівлі не тільки торгівлю товарами, але й
торгівлю послугами. ЗВТ+ передбачає доступ іноземних товаровиробників до національного ринку державних
закупівель, лібералізацію режимів іноземного інвестування; обмежує державну допомогу національним
товаровиробникам; передбачає застосування сучасних норм і правил захисту прав інтелектуальної власності (у
т.ч. передбачено взаємний захист географічних зазначень, наприклад назв «шампанське», «конь'як» та ін.).
Зазначимо, що у ЄС зареєстровано понад 3300 географічних зазначень.
Зовнішня торгівля України має вагоме значення для експортно-орієнтованої національної економіки
нашої країни. За попередніми даними, експорт України за 2016 р. становив 36,36 млрд.дол. США (що на 4,6 %
менше експорту України за 2015 р.), а імпорт до України за 2016 р. становив 39,24 млрд. дол. США (що на 4,6
% більше обсягів імпортних поставок до України за 2015 р.) [7]. Узагальнені дані про стан та тенденції
розвитку зовнішньої торгівлі України представлені у Табліці 1.
Таблиця 1
Загальна характеристика вибіркових показників зовнішньої торгівлі України*
Експорт України

Імпорт України

Найбільші обсяги експорту Найбільші обсяги імпорту
України
до України
(2016 р. – у млрд. дол. США), (2016 р. – у млрд. дол. США), (2016 р. – у млрд.дол.США), (2016 р. – у млрд.дол. США),
у % - зміна показника
у % - зміна показника
у % - зміна показника
у % - зміна показника
2016 р. порівняно з 2015 р.
2016 р. порівняно з 2015 р. 2016 р. порівняно з 2015 р.
2016 р. порівняно з 2015 р.
Метали та вироби з них –
Ліки – 1,61 млрд. дол. США
РФ – 3,59 млрд. дол. США
РФ – 5,15 млрд. дол. США
8,34 млрд. дол. США
(-12 %)
(+17,5 %)
(-25,6 %)
(-31,3 %)
Зерно – 6,08 млрд. дол. США Продукти – 1,73 млрд. дол.
Єгипет – 2,27 млрд. дол.
Китай – 4,69 млрд. дол. США
(+ 0,3 %)
США (+7,8 %)
США (+9%)
(-12,4 %)
Олія соняшникова – 3,96
Автомобілі – 2,81 млрд. дол.
Польща – 2,2 млрд. дол.
Німеччина – 4,32 млрд. дол.
млрд. дол. США
США
США
США
(+20,1 %)
(+73,7 %)
(+11,3 %)
(+8,6 %)
Продукція машинобудування Нафта та газ, паливо – 7,85
Турція – 2,05 млрд. дол.
Білорусь – 2,78 млрд. дол.
– 3,64 млрд. дол. США
млрд. дол. США
США
США
(-7,7 %)
(- 27,9 %)
(-25,1%)
(+13,4 %)
Руда – 1,95 млрд. дол. США Продукція машинобудування Китай – 1,83 млрд. дол. США
Польща – 2,69 млрд. дол.
– 7,89 млрд. дол. США
США
(-11,8 %)
(+25,8 %)
(-23,6 %)
(+ 15,9 %)

Примітка: Складено за даними державної служби статистики України (* попередні дані 2016 р.) [7].
За підсумками 2016 р. Україна нарощувала експортний потенціал зовнішньої торгівлі у сільському
господарстві, у експорті олійножирової промисловості. За підсумками ЗВТ+ Україна за 2016 р. у торгівлі з ЄС
вичерпала квоти на безмитний експорт до ЄС по 11 групам товарів (у т.ч. мед натуральний, цукор, крупи та
борошно, оброблені томати, виноградний та яблучні соки, овес, пшениця, кукурудза ті ін.). Для порівняння - у
2015 році Україна вибрала квоти на безмитний експорт до ЄС по 8 групам товарів (цукор на 99 %), у 2014 – цей
показник сталовив лише 6 груп товарів. Експортний потенціал України, в основному, сконцентровано у групі
сільськогосподарських товарів, сировини та напівфабрикатів. Щодо імпорту до України – це нафта, газ, паливомастильні товари; продукція машинобудування, автомобілі, ліки і навіть продукти харчування. Така структура
зовнішньої торгівлі говорить про наявність вкрай небезпечних тенденцій, які формують ризики та можуть мати
негативні наслідки як для платіжного балансу країни, так і для зовнішньої заборгованості, для соціальної сфери,
економічної безпеки України. Для подалання таких негативних тенденцій необхідно терміново проводити
кардинальні структурні реформи в Україні вже найближчого часу.
Висновки. Домінування наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. концепції та практики «відкритості»
національної економіки, що передбачає вільний рух товарів, доходів, капіталів, робочої сили на початку ХХІ ст.
завершується із швидким розповсюдженням ідей «неопротекціонізму». Багато у чому це пов'язано із
прагненням розвитутих країн світу (США, Велокобританії, країн ЄС) «повернути» виробництво на національні
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ринки, зберігти та затвердити статус лідерів світового економічного розвитку на протидію новим країнамлідерам (КНР та ін.), що скористалися перевагами відкритості. Така ситуація, на нашу думку, породжує низку
ризиків для національної економіки країн, прихильниць «неопротекціонізму». Ризик зростання собівартості
продукції внаслідок повернення виробництва до США проблемно співвідноситься з конкурентоспроможністю
виробленої продукції. Адже, за рахунок вищої оплати праці собівартість продукції США зросте, що зробить її
неконкурентоспроможною на світовому ринку. Ризик втрати традиційних ринків збуту для експортозалежних
країн (внаслідок заходів «неопротекціонізму») може призвести до загострення «торговельних війн», а у
найгіршому випадку – до прагнень «встановлення нового світового порядку» та «переділу світових ринків», що
формує загрози розв'язування нових «гарячих» локальних війн. Повернення до «неопротекціонізму» формує
ризики щодо перегляду сформованої системи міжнародного поділу праці, що може призвести до великих втрат
ресурсів та капіталів, зростання зовнішньої заборгованості країн світу, настання глобальної «боргової кризи» у
світових масштабах. Перехід до «неопротекціонізму» дозволяє ще певний період часу забезпечити економічне
зростання на старій технологічній основі. «Неопротекціонізм» лише «відтерміновує» для США та інших
розвинених країн світу неминучість переходу до нової стадії постіндустріального розвитку, що грунтується на
«Індустрії 4.0», на домінуванні системи NBIC-технологій, розвитку робототехніки. Відповідно, ці системні
проблеми лише «відтерміновують» і низку інших актуальних соціально-економінчих проблем: реформування
політики доходів, оплати праці, розвитку «людського капіталу», вирішення демографічних та екологічних
проблем тощо. Відтермінування вирішення цих актуальних питань в наш час, відповідно, вкрай загострить їх
вирішення для наступних поколінь людства.
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Анотація. У статті досліджується економічна сутність торгівлі послугами, особливості розвитку
цього процесу в умовах глобалізації. Виокремлені сучасні тенденції функціонування міжнародної торгівлі
послугами, розглянута її роль як фактора економічного зростання країн світу.
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Аннотация. В статье исследуется экономическая сущность торговли услугами, особенности
развития этого процесса в условиях глобализации. Выделены современные тенденции функционирования
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DEVELOPMENT TENDENCIES OF THE INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES
Abstract. The paper provides an examination of the economic essense of trade in services, especially the
development of this process in the context of globalization. The current trends of the international trade in services are
singled out, and its role as a factor of economic growth of the world is considered.
Keywords: service, international trade in services, global service market, export, service import.
Problem statement. The rapid development of the international trade in services and its consideration as one
of the main indicators of national economies, particularly those characterized by the latest technological structures,
requires the determination of perspective action directions of this process.
Analysis of recent research and publications. Analysis of the international trade in services is a research
subject for a considerable number of scientists. The latest publications mentioning here are those by Kotler F.,
Blumenau D., Daniels, D., Filipenko A., Sidenko V., Zablotska R., Tsygankova T., Shnyrkov O., Burakivskyi I. et al.
Research objective consists in justification of the main trends of the international trade in services under the
conditions of expansion and dynamization of global processes in the world economy.
Presentation of the main material. Among the factors of an accelerated in the contries belonging to the
international community, the international trade holds one of the leading places. Especially the role of the international
trade becomes more importnant in modern conditions, when the processes of international economic integration,
internationalization, international division of labor, globalization of the world economy acquire a more intensive
development. However, exactly the globalization first and foremost in our time is an extremely versatile process that
covers all the sphere of the international economy - production, distribution, exchange, consumption. The globalization
finds its expression in its entirety in the formation of the global market. The directions that are intensively developing
and expanding are highlighted in its structure. These are: trade in goods, technologies and raw materials. Along with the
international commodity market, the priority role is also played by the international market services. World trade in
goods and trade in services are closely linked. During the supply of goods abroadmore services are provided, starting
from the market analysis and ending with the goods shipping. Recently, the service market is an area of economy,
which plays a significant role in the economic development of many countries. There have emerged a number of new
services that are in high demand on the world market. Therefore, the operation of the market of services in different
countries is very promising. This trend of the international exchange is now rapidly developing and occupies today an
important place among the elements of the world market. It reflects a gradual shift to a higher level of civilization
development, where services are the one of the main spheres of social production. The higher the share of services in
gross national income, the higher the level of economic development of a country. Therefore, the global service market
marks the transition of our civilization to a new level of development. The importance of the service sector is growing.
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This is due to increase of its influence on the development of the international relations, as well as to the intensification
of the economic situation in the countries and certain regions and the replenishment of currency income of the countries
of the globe.
The service market has significantly expanded and modified in the course of the scientific and technological
revolution. The structure of services has notably changed. There have increased the volumes of production and
professional services, which are characterized by a high degree of centralized management, finance and operational
control. The increase in the scale of trade in production and professional services should be seen as a form of integration
of different national economies - a form substantially more developed than the economic interdependence resulting
from the expansion of trade. In parallel the process of internationalization of production and consumption of services is
speeding up.
Nowadays the service market is rapidly developing and diversifying. The welfare growth together with an
increased free time and complexity of products that require technological service, enable many countries in the world to
occupy a special place in the service sector, which is a very diverse field.
The international trade in services has a number of peculiar features compared to the traditional commodity
trade. It has its specificity (impalpability, inseparability of production and consumption, heterogeneity or variability of
quality, failure to preserve services). Unlike operations with goods, they are not subject to customs control. At the same
time, services may take materialized forms (in the form of computer programs, film or videotapes, and various
documentations). Services can be capital-intensive or knowledge-intensive, may have an industrial nature or meet
personal needs, may be unskilled or require high-level qualifications of performers.
The services, unlike comodities, are intorduced and consumed mainly simultaniously and are not subject to
retention. In this regard, there is a need direct the presence of direct service providers abroad or the availibility of
foreign consumers in the country of service production. However, not all types of services, unlike comodities, are
suitable for a broad involvement into the international circulation, for example - public utilities.
The functioning of the market in each country has its own specific features. Each country is taking steps to
support the market for that element, which has prospects for further development and improvement. Specialization of
the countries for certain types of services depends on the level of the economic development. In industrialized countries
the preference is given to the financial, telecommunication, information branches and most sectors of business services.
The developing countries are characterized by the specialization in transport, financial and tourism services.
The international regulation of services exchange should be focused on the most effective option of the global
division of labor and on creating conditions for accelerating progress in the service sector. At the same time, it should
encourage the development of the service industry in the countries that are still lagging behind in this sphere. The
service industry is generally more protected by the state from a foreign competition than the sphere of material
production.
An important present-day development trend in the international trade in services is the increase its organic
connection with the global trade in goods. During the supply of goods abroad more services are provided, starting from
the market analysis and ending with the transportation of goods. Many of the services provided for the international
circulation are either incopletely reflected or included in the export and import of goods.
In this regard the main international services (as defined in the GATS documents) are the main research object.
The leading components of the world market of services include transport, tourism, educational services, financial and
engineering services [1]. Each of these types of services is characterized by certain features of the development and
operation.
The presented international services make up one of the most promising sectors of the economy of the world
countries, which is rapidly developing and cover the wide range of activities from tourism to transport and financing,
insurance, intermediation etc. The development of the world economy is not possible without the industry, since with
the complication of production processes and saturation of the market withgoods there emerge a growing need for
services. In many countries, trade in services holds a significant place in the volume of the international trade. This is
evidenced by the following data (Table 1).
Table 1
The share of commodities and services in the structure of the international trade in some countries for 2015
Country

Export,
billios $

Import,
billions $

1760
2270
1510
38

1380
1680
2280
37

EU
China
USA
Ukraine
Compiled on the materials [2, 3, 4]

Commodity
export
%
68
72
45
75

Commodity
import
%
72
64
54
86

Services
export
%
32
28
55
25

Services
import
%
28
36
46
14

According to the data provided in the table, the export potential of China is now the largest in the world. The
basis of Chinese exports is formed by ready-made consumer goods. The largest foreign trade partners of China are
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Asian countries with more than 2 trillion USD of trade transactions, Europe and the United States with 700 billion and
600 billion USD correspondingly.
The US foreign trade analysis points at the domination of imports over exports. However, the United States
having the highest GDP in the world needs substantial supplies of goods and services from outside. It should be noted
that the import and export of commodities and services have certain parity.
Considering the indicators of foreign trade in Ukraine it should be noted that it has a clear dependence on
import, and raw-material orientation of economy promotes growth of import of goods and services.
The increase in sales of services in the global market is caused by the scientific and technical progress in
material production, the international division enhancement and the growing socio-economic needs of many countries.
And it is exactly today, under the conditions of the intensification of the global economic life, the international trade in
services deserves a full attention and requires sufficient investment as a sector with a significant potential for
development.
Referring to specific aspects of transactions' implementation in the international trade in services, it should be
noted that they are within the current payment balance operations of any country. For a long time to determine the role
of the service sector in the national economy two indicators have been used: the share of this sector in total employment
and the share of the services provided in GDP. Today the experts, though they note the imperfections of both indicators,
still continue to use them for various economic comparisons, continuing along with it the search for more accurate
criteria of the economic analysis and the assess of the service sector's role in the national economy. So, in recent time in
order to assess the value of the service sector in the economy of a particular country they are using an index, which is
calculated as a ratio of the share of the commodity export to the share of services export in GDP. If this figure is kept at
a low level, then the services are essential for the economy of this country. The lowest indexes are in Austria, Belgium,
the USA, Spain, France, Singapore, United Kingdom, and Switzerland.
To assess the level of specialization of a country in the export of services a special index is traditionally
determined. It reflects the ratio of the export and the import share of services in GDP (1 export / 1 import). The most
export-oriented service industries are in Switzerland, the US, Spain, Hong Kong, Austria, Great Britain, Belgium,
Luxembourg and Italy. However, a large share of services in total exports of a country does not necessarily reflect the
high level of economic development. The international trade in services is not an exclusive prerogative of the
industrialized countries. In a number of developing countries the services also constitute a significant part of their
exports. Thus, in the sub-group of countries, in which profits from trade in services account for more than 50% of their
export earnings, the industrialized countries are represented only Greece; all the other countries in this sub-group belong
to the developing ones.
Now the global services market is dominated by eight countries: the USA, UK, France, Germany, Japan,
Belgium, the Netherlands and Italy, accounting for 2/3 of the global exports of services and more than 50% of imports.
The share of the top five is under 50% of exports, under the condition of a much lower share of imports. Thus, the four
countries (USA, UK, Germany, France) account for 44% of the total world exports of services. Export quota of the
USA and UK in the world market is 30%, and the import one is significantly lower.
The specialization of countries in certain types of services depends on the level of their economic development.
In the industrialized countries the preference is given to the financial, telecommunication, information spheres and to
most sectors of business services. The USA, UK, France, Switzerland, Germany are exporting the educational and
health care services. The highest level in the number of shows held is reached by US and Western Europe (especially
Germany). And the developing countries are characterized by the specialization in transport, tourism and financial
services.
In addition, the development of trade in services contributes to the provision of related services. Generally, the
countries that provide port services specialize on ship repairing; the USA, as the largest computer producer, used to
supply the world market with the computer services; in the countries-exporters of oil there dominates freight with the
services on oil transportation.
The developing countries are characterised by the presence of negative balance of foreign trade in services; but
this does not exclude the possibility that some of them may be big exporters of services. For example, South Korea is
specialized in engineering consulting and construction services, Mexico - in tourism; Singapore is a major financial
center. A significant amount of the small island states gains the main part of export income due to tourism.
An accelerated development of services is a prerequisite for a successful completion of the world economy
restructuring. As a result of a mass introduction of computers, industrial robots and fully automated systems for the
production process design and management, the needs of industry sector in living labor are reduced, and labor forces
that are released, are now "injected" into the service sector. At the same time the economic organization of production
gets complicated, the demands for quality of the workforce are increasing, which creates an additional demand for
services.
The recent years arte determined by a significant increase in the scale of the international trade in services,
despite the preservation of all the national barriers which have existed previously. According to the official statistics,
the volume of the international trade in services increased six times and has amounted to over 3,600 billion USD over
the past ten years.
This phenomenon can be attributed to the influence of the following factors:
First, the revolutionary technological changes in communications and transport converted a number of socalled "non-factor" services into goods. A rapid reduction of transportation costs caused an increase in the degree of
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mobility of the producers and consumers of services, the application of new means of satellite communication and
video technologies made it possible to drop personal contacts between a seller and a buyer of services. Second, an
accelerated pace of technological progress in telecommunications and science has led to new forms of trade in services.
Here we mean an international commercial exchange of information, in which either databases become the object of
foreign trade, or a firm in this way keeps contact with their foreign affiliates. Third, the technological progress made it
possible to increase the demand for those services that used to have a commodity form earlier. This includes financial
services, bank and insurance companies. The application of modern technologies in this field allows to significantly
expand the number of customers for these financial institutions and to increase the range of their services.
The current stage of development of the international trade in services testifies to its continued growth. It
remains the main form of the international political relations and is gaining new features that reveal its multifaceted
capabilities as an important factor for a stable functioning of the national economies of the world community. The main
essential tendencies inherent to the process of international trade in services today, we should include the following:
Firstly, in the recent years we can note an increase in the international trade in services. This is reflected in the
growth of the world trade turnover, and an ongoing diversification of goods and services sold in the world market.
Secondly, a rapid expansion of the modern international trade in services' structure. Now the subjects of
foreign economic relations are all countries of the globe, as well as integration associations, ministries, agencies of
individual states, transnational and multinational companies, businesses and some individuals, together with their
various associations. On the other hand, the branch structure of international trade is expanding - it is focused on
increasing the coverage ofsectors and types of domestic production of the world countries with the foreign trade.
Thirdly, there is the growing intensity of the international trade in services. First of all this is reflected in its
dynamics. Now the rate of growth of import and export operations in most countries of the world community is always
ahead of, for example, the growth rate of industrial production. Other indicators that mark the presence of this trend in
the international trade is the growing share of foreign trade turnover in the gross domestic product of the countries of
the world, as well as the share of exports and imports per capita in some countries, their integration associations, and
regions.
Fourthly, the interrelation between the international trade in services and the international division of labor is
enhanced. Modern foreign trade relations are generally stable and long-lasting. This actually leads to international
specialization of production in the countries which supply products or provide services under contracts compiled for a
considerable duration. At the same time it should be noted, that there's an increasing supply of goods within the
agreements on international cooperation in production of certain types of finished products. The latter is mainly based
on the international detailed, aggregate, technological specialization.
Fifthly, the international trade should be made a priority orientation in the present-day development. Here,
above all, there should be noted a shift of the global foreign trade center of gravity towards the international trade in
services. Another promising area of development for the international trade market are overwhelming sales in global
market those goods that determine the scientific and technical progress. Especially we should emphasize an innovation
direction of the international trade, which is organically linked to the previous one. It provides, primarily, the business
promotion, support of its international forms, where the benefits of the latest achievements, which are concentrated in
the global industrial and scientific-technical potential, are used promptly and effectively.
Sixthly, an important role for the development of the mechanism of the international trade in services will
further be played by WTO, GATS, UNCTAD and other specialized international organizations.
Seventhly, the development of the international trade in services in modern conditions is one of the essential
manifestations of globalization of the world economy. This means that the international trade in services, based on the
depth of international division of labor, and on scientific and technological revolution's achievements, is objectively
designed as a worldwide network with the signs the systemic formation, which is aimed at the rational use of natural,
industrial, scientific, technical, and human resources and the finances of the world community.
The international trade in services is an integral part of the global economic development. All the countries are
involved in this process, that allows them to satisfy their production and social needs and to secure a rational use of the
national export potential.
Conclusions. Consideration of the development of the current international trade in services gives grounds to
single out the main trends of its development. These include an increase diversification of the international trade in
services, a high rate of capital turnover in this area, some complications of its material scientific and technical basis, an
increase in the share of intellectual services and the number of entities providing them, an increase in the share of
banking, insurance, innovative services, as well as the information support intensification for the international trade
services. These trends should be considered when justifying the prospective landmarks for the development of the
international trade in services.
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загальній стратегії розвитку, комерційній й товарній політиці на міжнародному ринку у вигляді відповідних
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міжнародного маркетингу, а також системи управління нею.
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развития, коммерческой и товарной политике на международном рынке в виде соответствующих
управленческих решений, успех которых в значительной степени зависит от эффективно сформированной
стратегии международного маркетинга, а также системы управления ею.
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INTERNATIONAL MARKETING AS THE BASIS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL BUSINESS
Summery. In the formed situation on world levels success of functioning of any participant of international
business regardless of type of activity is in direct connection from his ability to react and right trace any changes which
take a place in external surroundings, both at world level and at the level of separate national economy, which are target
markets for forming and realization of projects of international bisnes-processes. There is a necessity of scan-out of
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Актуальність проблеми. Постановка проблеми в сучасних умовах складається насамперед у тому, що
сучасна світогосподарська система перебуває одночасно на історично і економічно складному етапі розвитку. З
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одного боку має місце продовження політики розширення границь і масштабів глобалізації та інтеграції у
світовій економіці, а з іншого – продовжуються прецесійні процеси після глибокої економічної кризи 20072010 років, що супроводжується підвищенням ризику функціонування господарських одиниць та їх об’єднань,
як на світовому ринку так і на ринках окремих національних економік. Особливо важким стан є у країн із
трансформаційною економікою, тому що вони в максимальному ступені відсканували результати процесів, які
відбуваються. У свою чергу перед країнами із трансформаційною економікою, у тому числі й Україною, постає
серйозне завдання укорінення на міжнародному ринку як конкурентоспроможних виробників наукомісткої й
високотехнологічної продукції, так і рівноправних партнерів у міжнародному бізнесі.
У даних умовах роль міжнародного маркетингу значно зростає, але не в якості самостійної незалежної
непідконтрольної функції, а як однієї з основних систем міжнародного підприємництва, що забезпечує зв'язок із
зовнішнім середовищем у тісній взаємодії з його виробничою підсистемою.
Аналіз досліджень і публікацій. Основи сучасної теорії міжнародного маркетингу й принципи
формування її в самостійну наукову течію були сформовані такими відомими закордонними й вітчизняними
вченими, як С. Маджаро, Ф. Бредлі, С. Джейн, У. Кеєган, Ф. Катеора, С. Паливода, А. Самлі, В. Терпетра,
М. Чинкота, Ф. Котлер, Е. Барлоу, Р. Барнет, Р. Бузелл, Р. Вернер, З. Гошал, С. Кевусгил, Р. Крамер, Х. Анн,
А. Старостіна, А. Мазараки, О. Азарян, В. Новицький, Є. Савельєв, П. Черномаз, О. Канищенко, Т. Циганкова,
С. Пахомов, Г. Абрамишвілі, Н. Моїсеєва, Г. Багієв, В. Алексунін, В. Тарасевич, Д. Беклешов, П. Зав'ялов,
Д. Демидов, С. Барсукова, А. Воробйова, И. Герчикова й інші не менш знамениті автори.
У своєму розвитку міжнародний маркетинг пройшов кілька послідовних етапів: емпіричноінтуїтивний, етап порівняльного маркетингу, формування наукової концепції міжнародного маркетингу й
розвиток концепції міжнародного маркетингу [1, 15–25; 2, 131].
Першими до визначення місця в науковому світі поняття «міжнародний маркетинг» і виділення його в
самостійний науковий напрямок підійшли закордонні маркетологи-дослідники. При великому різноманітті
визначень загального маркетингу (що було докладно проаналізоване вище) довгий час спостерігалася якась
невизначеність у термінології міжнародного маркетингу, й на перших етапах його формування й розвитку більшість
дослідників, уникаючи конкретизації його визначення, зупинялися на аналізі зовнішньоекономічної сфери та
діяльності міжнародних компаній. До їхнього числа належать Р. Крамер, який формулює в 1977 році визначення
даного напрямку в маркетинговій діяльності, роблячи при цьому акцент на експортному або міжнародному різновиді
підприємницької діяльності [3]; В. Терпетра та М. Цинкотта, які (в 1987 і 1993 роках відповідно) зводять
міжнародний маркетинг до маркетингової активності за межами країни; Г. Стар, який в 1993 році представляє його у
вигляді сукупності різних дій підприємств по одержанню прибутку в різних країнах [4, 15].
Міжнародному маркетингу присвячена не така велика кількість робіт, як внутрішньому, тому що, за
словами О. Азарян, «основні форми й методи практичного застосування маркетингу на підприємствах,
характерні для всіх його моделей, можуть рівною мірою бути використані в маркетингу як усередині країни,
так і на зовнішніх ринках» [5, 18]. Хоча при більш детальному розгляді зрозуміло, що він є більш ускладненим і
має потребу в специфічних підходах як у сфері розробки продукції, так і в її доведення до ринку.
Таким чином, досвід в галузі дослідження сфери міжнародного маркетингу доводить, що розвиток
міжнародного маркетингу може послужити одним з головних елементів подолання нестабільності й
економічної кризи світової економіки. Стабільність маркетингової діяльності на мікрорівні в сполученні із
централізованими методами прогнозування динаміки попиту та пропозиції, науково-технічним й соціальним
розвитком, економічними процесами на макрорівні є факторами планомірності в структурі міжнародного
підприємництва. Виходячи з цього, міжнародний маркетинг повинен реагувати й відслідковувати будь-які
зміни в технологіях формування й розвитку потреб цільових споживачів як на світовому ринку, так і на ринках
окремих країн і знаходити оптимальний варіант їхнього зіставлення й максимального задоволення. Крім того,
різновид маркетингу, що аналізується в даній роботі, має досить багато «білих плям» як у сфері дослідження,
так і доведення товару до конкретного споживача, тому що розроблені методи для національного маркетингу в
переважній більшості випадків незастосовні у первозданній формі.
Метою статті є пошук оптимізаційних рішень методологічних і методичних завдань, що виникають
при формуванні якісно нового механізму – стратегічного керування міжнародним маркетингом при формуванні
конкурентних стратегій учасників міжнародного бізнесу, а також створення системи стратегічного керування
міжнародним маркетингом для забезпечення можливості суб'єктам міжнародного підприємництва успішно
конкурувати на світовому ринку в умовах розвитку міжнародної інтеграції і глобалізації й, відповідно,
забезпечити її необхідним інструментарієм і механізмом для реалізації цього завдання.
Виклад основного матеріалу. При розвитку системи міжнародного маркетингу, його інструментарію і
формуванню ефективної маркетингової стратегії основним напрямом є не лише успішна організація збуту
продукції на міжнародних ринках і здійснення одноразової вигідної бізнес-операції, а забезпечення завоювання
надійних позицій в світовому економічному просторі та їх утримання. Оскільки інше міжнародне
підприємництво в умовах, що склалися, прийме стихійний характер, що не лише позначиться на
конкурентоспроможності окремих виробників, національних економік, але і в цілому понизить економічний
рівень світогосподарської системи і, природно збільшить тривалість економічної кризи. При цьому в сучасних
умовах недостатньо формування однієї загальної стратегії міжнародного маркетингу, оскільки це дуже широка
область обхвату, а, отже, важко піддається управлінню, тому необхідне формування комплексу маркетингових
стратегій, до складу яких повинні входити загальна стратегія маркетингу (діяльність по формуванню загальної
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стратегії міжнародного маркетингу повинна зводитися до розробки маркетингової місії суб'єкта міжнародного
маркетингу), цінова стратегія міжнародного маркетингу, маркетингова стратегія управління
конкурентоспроможністю суб'єкта міжнародної діяльності, стратегія контролю міжнародного маркетингу. Крім
того необхідно відзначити, що дана ситуація найбільшою мірою торкнулася країн з трансформаційною
економікою (чия стратегія була направлена на максимальне наближення до країн першого світу через
активізацію промислової сфери, про що свідчать розроблені ними промислові програми), які, як лакмус, перші
відреагували на кризисні процеси, що відбуваються, в світі і в цьому регіоні необхідно особливо ретельно
підійти до вирішення проблеми, яка виникла.
При формуванні сучасної загальної стратегії міжнародного маркетингу (маркетинговій місії) необхідно
орієнтуватися на те, що для досягнення кожним учасником міжнародного бізнесу довгострокового отримання
прибутку та процвітання на всіх рівнях міжнародного ринку (мега-, макро-, мезо- і мікро-) необхідне володіння
знаннями про етику ведення бізнес-діяльності на міжнародному ринку, а це реально тільки через формування
програми підвищення якості, конкурентоспроможності як продукції, що випускається та пропонованої, так і
самого виробника і його національної економіки, а також через активізацію окремих складових комплексу
міжнародного маркетингу, однією з основних якою є успішна цінова політика. Виходячи з вищесказаного
вирішення наявних проблем і досягнення поставлених цілей, як перед світогосподарською системою в цілому,
так і перед країнами, їх глобалізаційними об'єднаннями і окремими виробниками, що функціонують на
міжнародному рівні, зокрема неможливо без формування гнучкого механізму управління міжнародного
маркетингу і формування його стратегії. Більшість існуючих підходів до рішення даної задачі мають однобічну
орієнтацію і направлені на активізацію окремих маркетингових функцій, виконання яких виявляється не завжди
узгодженим між собою, що приводить до відхилення від очікуваних результатів при організації бізнес-процесів
на міжнародному рівні. Причин такого результату дуже багато і у кожної сторони міжнародного бізнесу вони
свої (це залежить і від самих учасників бізнес-діяльності, і економічного рівня і конкурентоспроможності їх
країн, і від специфіки галузі та ринку), але найбільш ваговими з яких є наступні: непрофесіоналізм в області
міжнародного маркетингу, дефіцит ресурсів і засобів, відсутність досвіду участі в міжнародному бізнесі,
інформаційний «голод». Виходячи з цього система управління міжнародним маркетингом повинна бути у
вигляді механізму, що дозволяє координувати зусилля в цій області для підвищення продуктивності кожного
заходу окремо і маркетингової діяльності в цілому, враховуючи при цьому максимум чинників що впливають
на її ефективність, а також забезпечити формування загальної стратегії міжнародного маркетингу у якості
комплексу окремих маркетингових стратегій: товарна стратегія міжнародного маркетингу, цінова стратегія
міжнародного маркетингу, стратегія управління конкурентоспроможністю суб’єкта міжнародного бізнесу,
комунікаційна стратегія міжнародного маркетингу, стратегії контролю міжнародного маркетингу (рис.1).
Таким чином, міжнародний маркетинг являє собою складний механізм переплетіння й взаємодії внутрішніх
змінних і факторів, що повинен бути максимально гнучким і керованим через всебічний вплив складових
міжнародного середовища (починаючи зі світогосподарської системи в цілому й закінчуючи конкретною галуззю).
Тому, виходячи з аналізу самої природи міжнародного маркетингу, наявних його визначень і його відмінних рис, а
також на основі проведеного в даному розділі моделювання загальної системи керування його механізмом з'явилася
можливість запропонувати трактування поняття «стратегія міжнародного маркетингу».
Стратегія міжнародного маркетингу – це елемент маркетингової концепції прогнозування, організації й
керування всіма аспектами та напрямками міжнародної підприємницької діяльності в сфері виробництва,
обороту й споживання готової продукції, задовольняючи при цьому потреби кожної сторони, що бере участь у
даному процесі з метою максимізації власного прибутку в довгостроковій перспективі (зниження видатків,
підвищення продуктивності праці і якості виготовлюваної продукції), здійснюючи постійно пошук нових
технологічних підходів і ефективного використання ринкових інструментів, забезпечуючи при цьому
індивідуальний підхід з урахуванням специфіки кожної національної економіки окремо й відслідковуючи всі
процеси та зміни, які відбуваються у світогосподарській системі в цілому. При цьому необхідно враховувати,
що загальна стратегія міжнародного маркетингу повинна включати комплекс стратегій, до числа яких входить
товарна маркетингова стратегія, цінова маркетингова стратегія, маркетингова стратегія управління
конкурентоспроможністю, стратегія маркетингового контролю на міжнародному рівні і стратегія управління
персоналом.
Висновки. В процесі дослідження був сформований комплекс маркетингових стратегій і вдосконалена
загальна модель управління міжнародним маркетингом при участі в міжнародній підприємницькій діяльності,
враховуючи і особливості сучасних умов розвитку світогосподарської системи, з метою зниження риски участі
суб'єктів міжнародного бізнесу в міжнародних бізнес-процесах.
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Рис. 1. Загальна система керування міжнародним маркетингом при участі в міжнародному бізнесі

№1, 2017

25

УДК 351:658.8:37
ІВАНИЦЬКА О.М.,
д.держ.упр., професор,
професор кафедри теорії та практики управління
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ІВАНИЦЬКИЙ О.В.,
к.держ.упр
ДЕРЖАВНИЙ МАРКЕТИНГ: ВИТОКИ
Анотація. В статті висвітлено діяльність ключових постатей в розвитку державного маркетингу
(ДМ). Серед тих, хто найбільшою мірою вплинув на процеси розвитку теорії та практики ДМ, названо
Г.Лебона, У.Ліппмана, А.Лі, Е.Бернейза, Г.Г.Почепцова. Показано особливості та системний характер
державного маркетингу, який вбирає в себе політичний, регіональний, виборчий, екологічний та інші види
маркетингу та їх складові.
Ключові слова: державний маркетинг, політичний маркетинг, регіональний маркетинг,
Е.Бернейз, А.Лі.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАРКЕТИНГ: ИСТОКИ
Аннотация. В статье показана деятельность ключевых фигур в развитии государственного
маркетинга (ГМ). Среди тех, кто в наибольшей степени повлиял на процессы развития теории и практики
ДМ, названы имена Г.Лебона, У.Липпмана, А.Ли, Э.Бернейза, Г.Г.Почепцова. Показаны особенности и
системный характер государственного маркетинга, который включает политический, региональный,
избирательный, экологический и другие виды маркетинга и их составляющие.
Ключевые слова: государственный маркетинг, политический маркетинг, региональный маркетинг,
Э.Бернейз, А.Ли.
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Management, the National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky",
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STATE MARKETING: ORIGINS
Annotation. The article enlighten the activities of key figures in the development of state marketing (SM).
Among those who had the greatest influence on the development of theory and practice of the SM, the names of Gustave
Le Bon, W.Lippmann, Ivy Lee, E.Bernays, G.G.Pocheptsov are mentioned. The features and the systematic character of
state marketing are shown, which absorbs political, regional, electoral, ecological and other types of marketing and
their components.
Keywords: state marketing, political marketing, regional marketing, E.Bernays, Ivy Lee.
Актуальність проблеми. Стратегія держави має передбачати застосування спеціальних технологій
підготовки населення країни до позитивного сприйняття обраної владою траєкторії розвитку. Без грамотного
переконання населення у правильності державної політики опір змінам і реформам може бути напрочуд
сильним, що може нівелювати отримані результати. Сучасний маркетинг розробив широкий інструментарій
засобів для ведення таких «переговорів» влади та суспільства, на базі якого сформовані теорія та практика
державного маркетингу.
В Україні наочно видно прогалини в застосуванні інструментарію державного маркетингу. Епоха
«маркетизації держави», яка розпочалась у 70-ті роки XX ст. [1, с.17], була в ті часи випущена радянським
істеблішментом з поля зору внаслідок відсутності потреб у нових ідеологічних технологіях. Період набуття
незалежності українською державою був досить бурхливим, що також відтермінувало увагу до цього нового
напряму державницької діяльності. Водночас, з другої половини 90-х років минулого століття теоретики та
практики державного управління почали розвивати виборчий, соціальний, регіональний маркетинг, маркетинг
територій. Зауважимо, що державний маркетинг включає зазначені та багато інших напрямів маркетингу, а
також широкий арсенал маркетингових механізмів та інструментів. Сьогодні саме з позицій такого підходу
можна отримати бажані результати.
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Аналіз досліджень і публікацій. Поняття державного маркетингу та його елементів розвивали у своїх
роботах такі вчені, як Е.Золотухін [1], Н.Лікарчук [8], Є.В.Ромат, К.Романенко, І.В.Чаплай та ін. Водночас,
оскільки науковий апарат державного маркетингу в українській державі почав формуватися лише в останнє
десятиліття, важливо накреслити ключові віхи цих процесів. У даній роботі зроблена спроба визначити витоки
теорії та практики державного маркетингу через призму сьогодення. Автори у зв’язку з масштабністю теми та
обмеженістю в обсягу роботи зупинилися на діяльності лише деяких видатних постатей, усвідомлюючи , що
відбір здійснювався досить суб’єктивно. Водночас, без наукових праць зазначених вчених результати теорії та
практики державного маркетингу були б набагато менш значимими.
Метою статті є визначення особливостей формування та ключових постатей, які впливали на теорію
та практику державного маркетингу та обумовили його подальший розвиток.
Виклад основного матеріалу. Теорія та практика державного маркетингу, як і більшість суспільних
явищ, мала спіралеподібний рух розвитку, який переходив з активного застосування пропаганди та технологій
public relations (ПР) в площину фокусування на дослідженнях адміністративної послуги як продукту ДМ та
знову повертався на новому витку до оновлених технологій та інструментів іміджелогії та ПР. Для управління
суспільною думкою потрібно було виробити положення теорії, які б робили це управління прийнятним для
керованого об’єкту. «Єдині важливі зміни, з яких витікає оновлення цивілізацій, здійснюються в ідеях,
поняттях і віруваннях. Великі історичні події є лише видимими наслідками невидимих змін у думці людей». Це
висловлювання Гюстава Лебона найкраще характеризує значимість можливого впливу державного маркетингу
на свідомість суспільства. У своїй праці «Психологія народів і мас»(1895 р.) видатний мислитель визначив, що
керівництво натовпом є єдиним способом запровадити «порядок в хаосі»: «Наданий самому собі, натовп
незабаром стомлюється своїм власним безладдям й інстинктивно прагне до рабства» [2]. Праці Г.Лебона
справили визначальне значення на практичну та публіцистичну діяльність двох видатних постатей - Айві
Ледбеттера Лі та Едварда Луї Бернейза.
Айві Ледбеттера Лі, журналіста, бізнесмена,
називають батьком сучасного PR, автором її
«ідеалістичної» моделі. Він - автор «Декларації принципів» - збірки зведених правил щодо висвітлення новин
та подачі інформації як «щире та відверте від імені ділових кіл і громадських організацій забезпечення преси та
громадськості оперативною і точною інформацією про об'єкти, що представляють цінність для публіки» [3].
Айві Лі справедливо відзначав, що народу потрібно давати факти, але, оскільки статистику він не переварює,
краще давати те, що діє на почуття. Серед його здобутків - участь у виборчій кампанії Сета Лоу, котрий
балотувався на пост мера Нью-Йорка у 1903 р. Але найбільш відома його кампанія про «відбілювання» образу
Джона Рокфеллера в очах громадськості після жорстокого придушення останнім страйку працівників залізниці.
Після низки публікацій А.Лі та численних фінансових вливань Д.Рокфеллера в університети та благодійні
організації громадськість сприйняла образ багатія як «доброго дідуся», що опікується проблемами суспільства.
Пізніше Айві Лі спаплюжив власну репутацію широко відомою його роботою на німецький картель
Фарбен та отримання грошей від фашистів [4, с.26]. Водночас, його принципи та методи висвітлення фактів і
подій суттєво збагатили теорії та практику державного маркетингу та дотепер застосовуються в технологіях
виборчого маркетингу та інших його елементах.
Едвард Бернейз, якого по праву називають «батьком суспільних відносин», є автором фундаментальних
праць «Пропаганда», «Кристалізація громадської думки», «Технологія згоди», «Психологічна основа для
миру», «Адвокат ПР», «Біографія ідеї».
Автор ідеології «освіченого деспотизму», Е.Бернейз відзначився як масштабними кампаніями, що він
розгортав на замовлення фізичних осіб і компаній, так і несподівано відвертими теоретичними постулатами.
Всеосяжність процесів маніпулювання та застосування будь-якої платформи для донесення ретельно
відібраних сигналів до широкого загалу визначена в головній роботі Е.Бернейза «Пропаганда». «Свідоме і
вміле маніпулювання впорядкованими звичками і смаками мас, — писав Е.Бернейз. — є важливою
складовою демократичного суспільства … Люди обмінюються думками і засвоюють стереотипні думки в
місцевому бридж-клубі. Лідери стверджують свою владу через громадські заходи та організації театралівлюбителів. Тисячі жінок можуть, самі того не знаючи, належати до товариства любителів фасонів,
створюваних тим або іншим громадським лідером.... Ця невидима і взаємопов’язана структура груп і
асоціацій являє собою той самий механізм, з допомогою якого демократія створила громадську думку і
спростила процес мислення мас» [5].
Свої теоретичні роздуми діяч напрочуд вдало втілив у політичну практику. Зокрема, на замовлення
Вудро Вільсона Е.Бернейз сформував суспільну думку на користь вступу США в Першу світову війну, був
одним із ідеологів розв’язування «холодної війни».
Один із найяскравіших прикладів дієвості пропаганди в тих формах, які застосовував Е.Бернейз , було
виконання ним доручення транснаціональної корпорації United Fruit Company (нині — Chiquita Brands
International) та уряду США, що сприяло успішному поваленню демократично обраного президента Гватемали
полковника Джакобо Арбенса Гусмана (так звана операція PBSUCCESS.) Його кампанія базувалась на
висвітленні ангажованими журналістами «жахів», які творила гватемальська влада, та нібито комуністичному
спрямуванню режиму Арбенса. Був навіть знятий і показаний громадськості фільм із назвою «Чому в Кремлі
ненавидять банани?». В той же час компанія United Fruit представлялась трохи не головним борцем із
комуністичним режимом. У 1954 році група найманців вторглася в Гватемалу з Нікарагуа і повалила уряд
Арбенса. Операція PBSUCCESS була завершена. До влади прийшов полковник Армас, який відновив всі права і
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пільги United Fruit. Результатом цієї операції в Гватемалі стала громадянська війна, що тривала майже 40 років і
забрала не менше 100 тисяч людських життів. Однак з точки зору державного маркетингу, організація кампанії,
яка була здатна замінити громадську думку на її протилежність протягом менш ніж дворічного періоду, була
неперевершеним прикладом можливостей пропаганди.
Характеризуючи роль пропаганди, Е.Бернейз відзначає: «Сучасна пропаганда – це послідовна, досить
тривала діяльність, спрямована на створення або інформаційне оформлення різних подій з метою впливу на
ставлення мас до підприємства, ідеї або групі… ця діяльність повсюдна і тривала, в результаті вона дозволяє
контролювати суспільну свідомість настільки ж ефективно, наскільки армія контролює своїх солдатів» [5].
Теорія пропаганди Е.Бернейза тісно пов’язана з роботами У.Ліппмана, особливо в частині формування
стереотипів. Уолтер Ліппман був автором праці «Суспільна думка» та першим ввів в обіход поняття
«стереотип». Бернейз пише: «Оскільки людей, якими можна управляти, дуже багато, а самі вони настільки
важко піддаються впливу, часом та чи інша група здійснює тиск настільки сильний- що перед ним виявляється
безсилим і законодавство, і редактори, і вчителі. Така група, за словами Уолтера Ліппмана, міцно тримається за
свої стереотипи, перетворюючи начебто сильних людей, законодавців громадської думки, в тріску на хвилях».
І щодо прогнозів застосування пропаганди відзначає: «Пропаганда буде жити вічно. І розумна людина має
розуміти, що пропаганда, по суті – сучасний інструмент, за допомогою якого можна боротися за плідну працю і
привносити порядок в хаос» [5].
Необхідно зазначити, що теорія державного маркетингу в різні часи її еволюції ніколи не виходила з
центру уваги видатних філософів, соціологів, маркетологів, рекламістів та іміджмейкерів. Не зупиняючись на
внеску численних видатних діячів, які присвячували їй свої праці, відзначимо українського вченого –
Г.Г.Почепцова, який вважається основоположником української теорії іміджелогії та PR. Він є автором низки
наукових праць, підручників і науково-популярних видань, зокрема таких, як «Іміджелогія», «Інформаційні
війни», «Психологічні війни», «Паблик рилейшнз для профессионалов» та ін. Його праця «Іміджмейкер. Паблік
рилейшнз для політиків і бізнесменів», видана у 1994 році, поклала початкову віху розвитку національної теорії
іміджелогії. Найбільшими внеском автора є формулювання сучасної теорії стратегії, поглиблення методів та
інструментарію психологічних та інформаційних війн. В праці «Інформаційні війни» Г.Г.Почепцов пише:
«Війна слів і образів не підкоряється звичній логікі. Вона розвивається за своїми власними законами…
Віртуальна реальність виявилася потрібніше й важливіше за реальну» [6].Вчений запровадив поняття
«віртуальних екранів» для маркетингу, ввів поняття «перформансна комунікація» та ін.
Отже, державний маркетинг формувався в основному на основі еволюції комунікативних технологій,
які були необхідні для побудови відносин держави із суспільством. Урядові структури з часом усвідомили
необхідність розвитку комунікативного механізму, на противагу апарату примусу, що в більшості випадків
давало більш очевидні та очікувані результати. З того самого моменту, як Т.Джефферсон ввів термін «суспільні
відносини» у використання (1807), спочатку в США, потім в європейських країнах держава все частіше
вдавалась до нових інструментів і механізмів, які згодом увійшли складовою в державний маркетинг, точніше –
його складову – урядовий public relations. Пізніше державні органи почали діяльність з інституційного
оформлення урядового PR.
Зокрема, вже в 1900 р. в Бостоні в США було відкрито «пабліситі –бюро». Засновано воно було
колишніми журналістами, а їх першими клієнтами стали Массачусетський технологічний інститут та
Американська телефонна компанія. Згодом, у 1911 році, агентство щезло в пісках часу, а на його заміну
прийшли інші інституції. Зазначимо, що лише третє агентство, Parker & Lee, яке було відкрите в 1904 році
Джорджом Паркером (він служив в якості прес-агента президента Г.Клівленда), своїм завданням ставило
виключно діяльність на користь уряду та державним мужам. Зокрема, це агентство допомагало претендентам в
президенти під час трьох кампаній, і залучило в якості свого співробітника Айві Лі. У 1906 р. «Пабліситі-бюро»
брало участь в кампанії проти введення жорстких правил на залізничному транспорті, що ініціював в Конгресі
США президент Теодор Рузвельт [7].
США у різні часи проводили успішні кампанії на підтримку своїх програм. Зокрема, зазначимо
кампанію 1933 року на підтримку «Проекту центральної долини» - державної програми розвитку іригації в
Північній Каліфорнії, проти якого виступала фірма «Пасифик газ энд Електрик компані». Сьогодні
Адміністрація Президента США сьогодні посідає 20-ті місця серед найбільших рекламодавців світу
Уряди європейських країн також активно застосовують інструментарій та технології урядового PR,
реклами та позиціювання державних товарів і послуг. Найбільш відомий приклад таких кампаній - замовлення
Європейською Комісією маркетологам розробки стратегії формування позитивної суспільної думки щодо
заміни національних валют країн ЄС на евро.
Окремі європейські країни обирають ту чи іншу сферу застосування державного маркетингу. Зокрема,
Франція відома своїм вдалим соціальним маркетингом. Уряд країни провів у 70-х роках першу
великомасштабну державну кампанію боротьби за безпеку дорожнього руху й просування питань, пов’язаних із
застосуванням ременів безпеки під час руху автотранспорту. Для кожної виділеної адресної групи були
передбачені спеціальні канали й методи комунікації. Іншими широкомасштабними загальнонаціональними
маркетинговими кампаніями стали боротьба за економію електроенергії та санітарно-просвітницька кампанія
[8, с.66]. Також в країні за допомогою маркетингу було розв’язано проблему нерівномірного розміщення
виробничих сил.
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У ФРН і скандинавських країнах партії «зелених» вдало застосували політичний маркетинг, зокрема
використали техніку латентного попиту, який полягає у тому, що, якщо жоден наявний на політичному ринку
продукт не задовольняє інтересів, смаків, виборці голосують проти всіх кандидатів.
Отже, урядові структури активно використовують маркетинг у своїй діяльності. Водночас зауважимо,
що державний маркетинг передбачає комплексне застосування широкого арсеналу маркетингових механізмів,
прийомів й інструментів для виконання державних дій і рішень, які переходять в нове вимірювання та якісне
наповнення. Від того, наскільки системно застосовуватимуться урядовими структурами окремі складові ДМ в
їх тісному взаємозв’язку та взаємодії, залежить успішність їх роботи та підвищення рівня довіри населення до
урядових дій і рішень.
У системі державного маркетингу ми виділили кілька типів маркетингу залежно від рівня прийняття
управлінських рішень.
Мегамаркетинг потрібен для кращого представлення держави на міжнародному рівні. Він охоплює
міжнародний маркетинг, іміджеві технології, які спрямовані на підняття міжнародного рейтингу, фінансовий
мегамаркетинг для виходу державних інституцій на міжнародні фінансові ринки з програмами розміщення
облігацій внутрішньої державної позики, IPO (початкового публічного розміщення цінних паперів) тощо.
Макромаркетинг з його складовими спрямований на вирішення суспільних проблем і завдань,
приваблення інвесторів. Зокрема, це політичний маркетинг, маркетинг послуг, регіональний і маркетинг
територій, екологічний, муніципальний маркетинг та ін.
Мікромаркетинг передбачає прийняття маркетингових рішень на рівні окремих інституцій та суб’єктів.
Він включає електоральний маркетинг, маркетинг акціонерів, маркетинг державних службовців, маркетинг
окремих державних інституцій тощо.
При застосуванні окремих складових державного маркетингу мають бути враховані його особливості:
неповне слідування доктрини суверенітету споживача (держава регулює реакцію споживача і визначає
моменти, коли він є неправий); специфічний продукт (у переважній більшості – адміністративна послуга, яка
врегульована законодавчо); зв’язок споживача з державою як головним суб'єктом маркетингових відносин;
звужені сегменти ринку та особливий характер позиціювання продукту; наявність особливих ціннісних
орієнтирів, що залежні від правлячої еліти; превалювання концепції соціально-етичного маркетингу
(«філантропокапіталізм»); необхідність нееклектичного поєднання складових і видів маркетингу.
Висновки. Державний маркетинг – це складне, багатоаспектне поняття, яке охоплює різні види
маркетингу, широкий арсенал засобів, методів й інструментів, технологій і механізмів маркетингу. Формування
ДМ здійснювалось під впливом трансформації взаємовідносин держави і суспільства, розвитку нових засобів
впливу на громадськість за допомогою пропаганди та PR. Серед найвидатніших фігур, яким належала ключова
роль у розвитку теорії урядового PR та державної пропаганди, названо імена Г.Лебона, У.Липпмана, А.Ли,
Э.Бернейза, Г.Г.Почепцова. Це далеко не повний перелік видатних мислителів і практиків державного
маркетингу, однак успішність їх діяльності та піонерський характер робіт дозволили авторам зазначити, що
саме вони стояли у витоків державного маркетингу. Водночас, по мірі розвитку ДМ під’єднував і створював
нові види маркетингу, які поділено за ознакою рівня прийняття рішень на мега-, макро- та мікромаркетинг. Всі
складові державного маркетингу мають створювати комплексний механізм, який враховує його особливості:
неповне слідування доктрини суверенітету споживача; специфічний продукт; зв’язок споживача з державою як
головним суб'єктом маркетингових відносин; звужені сегменти ринку та особливий характер позиціювання
продукту; наявність особливих ціннісних орієнтирів, що залежні від правлячої еліти; превалювання концепції
соціально-етичного маркетингу.
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Аннотация. В статье проанализированы основные механизмы защиты интеллектуальной
собственности ВТО и оценена их эффективность. Значительное внимание уделено характеристике
действующих стандартов Соглашения ТРИПС в сфере охраны интеллектуальной собственности, условий и
принципов применения ее положений, а также раскрыты конкурентные преимущества данного соглашения по
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Abstract. In the article the basic mechanisms of intellectual property protection of WTO have been analyzed
and evaluated their effectiveness as well. Special attention is paid to the characteristics of the current standards of the
TRIPS Agreement, the conditions and principles of its provisions, and disclosing of the competitive advantages of this
agreement in comparison with other international agreements in this area.
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Вступ. Динамічні процеси інтелектуалізації глобального виробництва, активний розвиток
корпоративних інноваційних мереж, стрімка інтернаціоналізація досліджень і розробок, прискорення
міждержавного трансферу патентів, ліцензій, науково-технічних знань і ноу-хау висувають у число
пріоритетних питання посилення правової охорони інтелектуальної власності. Є всі підстави стверджувати, що
її ефективний захист на національному, регіональному і глобальному рівнях є нині одним з ключових напрямів
реалізації корпоративних і національних інноваційних політик, а також системної інноватизації світового
господарства. Особливу роль у розбудові сучасної глобальної системи захисту інтелектуальної власності
відіграє Світова організація торгівлі, яка в останні десятиліття напрацювала достатньо диверсифікований
інструментарій формування єдиних загальносвітових підходів до забезпечення правової охорони
інтелектуальної власності.
Аналіз останніх досліджень. Найбільш повну розробку теорії інтелектуалізації суспільного
відтворення, проблематики функціонування світового ринку інтелектуальної власності, глобальних
інноваційних стратегій ТНК, політико-правових засад захисту прав інтелектуальної власності розкрито у
працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: Г. Андрощук, Т. Веблен, Р. Вернон, В. Вергун, О.
Вільямсон, О. Гороховський, Г. Грубер, І. Дахно, Ч. Джонсон, М. Енрайт, О. Єрмоленко, Б. Какух, Д. Кауфман,
Д. Лук’яненко, О. Манжура, А. Олефір, Є. Панченко, В. Потєхіна, В. Пархоменко, В. Полохало, А. Поручник, Т.
Ромат, О. Ступницький, І. Тіманюк, Н. Халаїм, В. Хаустов, Т. Циганкова, Л. Чистоклетов та багатьох інших.
Метою статті є розкриття діючих механізмів охорони інтелектуальної власності СОТ та оцінка їх
ефективності у контексті забезпечення глобальної універсалізації правових норм захисту інтелектуальної
власності.
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Виклад основного матеріалу. Динамічний інноваційний розвиток національних економік та
модернізація світового господарства є неможливими без розбудови ефективної глобальної системи охорони
прав інтелектуальної власності. Міжнародний досвід засвідчує, що вона є нині невід’ємним компонентом
національних економічних політик як у частині забезпечення зростання зайнятості населення та підвищення
рівня його матеріального добробуту, так і стимулювання розвитку зовнішньої торгівлі країн і забезпечення
високих конкурентних позицій їх економічних агентів на світовому ринку. Достатньо сказати, що нині галузі,
пов’язані з авторським правом, щороку забезпечують робочими місцями близько 400 тис. осіб, що суттєво
перевищує внесок у працевлаштування багатьох інших важливих галузей [4, c. 3]. Зокрема, згідно розрахунків
експертів ОЕСР, посилення охорони авторських прав у розвинених країнах на 1% корелює приблизно з 3,3%
зростання обсягів вітчизняної діяльності у сфері досліджень і розробок. Таке ж саме посилення охорони прав на
торговельні марки і патенти корелює зі зростанням вітчизняних показників ДіР на 1,4% і майже 1% відповідно
[4, c. 4]. І це без урахування потужного позитивного впливу захисту інтелектуальної власності на масштаби і
динаміку іноземного інвестування національних економік та міжнародного науково-технологічного обміну.
Не слід скидати з рахунків і того факту, що ефективна правова охорона інтелектуальної власності є
нині й потужним інструментом стимулювання місцевих компаній до здійснення незалежної науково-дослідної
діяльності, а також залучення масштабних венчурних інвестицій як в ДіР, так і комерціалізацію інноваційномістких товарів і послуг. Підтвердженням цього є, зокрема, наявність тісного кореляційного зв’язку між
доходами бізнес-структур на наявністю у них інновацій, що охороняються правом інтелектуальної власності.
Так, середній рівень так званої «патентної надбавки», пов’язаної із запатентованими бізнес-структурами
винаходами, порівняно з незапатентованими, становить нині від 180% до 240%, залежно від галузі економіки.
Інакше кажучи, наявність у компаній патентних портфелів у середньому подвоюють їх капіталізовану вартість.
Своєю чергою, зростання «патентної надбавки» на 10% має своїм наслідком 6%-не зростання витрат на ведення
бізнесу і ДіР [4, c. 8]. Тож володіння правами інтелектуальної власності набуває на сьогодні для інноваційних
фірм критично важливого значення, що підтверджує стрімке зростання світового попиту на патенти з 800 тис.
заявок, поданих в усьому світі на початку 1980-х років, до понад 2 млн, поданих у 2015 р. [11].
Формування глобальних стандартів захисту інтелектуальної власності охоплює понад п’ятдесятирічний
період і базуються на наданні єдиного правового режиму щодо її об’єктів як для громадян певної держави, так і
для іноземних громадян (принцип взаємності). Тож на відміну від національних і регіональних систем захисту
інтелектуальної власності, глобальна система її охорони спрямована на формування єдиних загальносвітових
підходів до забезпечення правової охорони інтелектуальної власності. Її репрезентує насамперед Світова
організація торгівлі, яка дотепер напрацювала доволі диверсифікований арсенал інструментальних важелів у
цій сфері. Так, держави-лідери в обмін на полегшений доступ іноземних товарів і послуг на свої внутрішні
ринки вимагають від країн-партнерів суворого дотримання прав інтелектуальної власності на свої винаходи та
інновації. І це цілком вмотивовано, оскільки однією з головних проблем у сфері міжнародної торгівлі є
виробництво і виведення на ринок піратської і контрафактної продукції. Саме тому боротьбі з піратством
покликана сприяти система національних законодавств у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної
власності, основні положення яких в обов’язковому порядку мають відповідати вимогам Угоди з торговельних
аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС), ухваленій на Уругвайському раунді переговорів СОТ у
1994 р.
Саме з реалізації положень угоди ТРІПС випливає вагомий вплив СОТ на глобалізацію системи захисту
прав інтелектуальної власності. Незважаючи на те, що загальна кількість міжнародних багатосторонніх угод,
котрі регулюють різноманітні аспекти відносин у сфері обігу об’єктів інтелектуальної власності, сягає нині
близько сотні, саме на стандартах Угоди ТРІПС базується переважна більшість регіональних і національних
торговельних режимів. Так, усі держави-члени СОТ в обов’язковому порядку повинні дотримуватись
передбачених угодою стандартів, а саме: терміну захисту майнових авторських прав не менше 50 років після
смерті автора; автоматичного надання авторського права без виконання жодних формальностей, таких як
реєстрація; кваліфікація комп’ютерних програм як літературних творів та застосування відносно них
стандартних умов правового захисту; терміну захисту майнових прав, що надаються патентом, не менше, ніж
20 років; надання патентів в усіх технологічних галузях з можливістю винятків у випадку захисту суспільних
інтересів [6].
Не випадково, практично усі країни-члени СОТ, згідно ст. 31 угоди ТРІПС, вдаються до практики
видачі примусової ліцензії у випадках гострої необхідності використовувати запатентований винахід та
небажання його власника з тих чи інших причин реалізувати свої права. За таких умов на основі проведення
попередніх переговорів з патентовласником проводиться добровільне оформлення ліцензійного договору, або
здійснюється примусове ліцензування. Причому подібні договори найчастіше оформлюють відносно країн, що
розвиваються, які не мають можливості придбання дорогих ліцензій і запатентованих лікарських препаратів [7,
c. 101]. Це є свідченням демократизації відносин власності на об’єкти інтелектуальної власності у глобальних
координатах.
Кваліфікуючи інтелектуальну власність в якості об’єкту міжнародної торгівлі, а її захист як один з
інструментів глобального торговельного менеджменту, Угода ТРІПС передбачає доволі ефективні механізми
охорони практично усіх видів інтелектуальної власності. Йдеться, зокрема, про регламентацію даною угодою
характеру правових взаємовідносин між власниками інтелектуальних продуктів і державою; чітке встановлення
рівня відповідальності економічних агентів за порушення прав інтелектуальної власності; а також унормування
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механізмів щодо міжнародного контролю за виконанням норм у сфері інтелектуальної власності та розв’язання
міждержавних суперечок у цій сфері.
Як бачимо, дана угода стала по суті першим у міжнародній практиці документом, що регулює питання
охорони прав інтелектуальної власності; встановлює цивільно-правові, адміністративні і кримінальнопроцесуальні процедури її захисту; а також декларує принцип пріоритетності врегулювання усіх питань у цій
сфері шляхом переговорів. До її ратифікації більшість держав у своїх національних законодавствах
передбачали захист інноваційних технологій, а не продуктів, тим самим заклавши правові основи для
патентування зареєстрованих в інших країнах інноваційних продуктів та їх реалізації на законних підставах [2,
c. 82]. На сучасному ж етапі більшість прав на інтелектуальну власність, зареєстрованих товарних знаків і
авторських прав, що захищаються в цих державах, належать іноземним підприємствам. Це є свідченням
високого рівня глобалізації системи захисту інтелектуальної власності, що стало можливим саме після
ратифікації Угоди ТРІПС.
Вагомі конкурентні переваги Угоди ТРІПС у захисті інтелектуальної власності на наднаціональному
рівні випливають і з того, що вона дає змогу інвесторам кваліфікувати її об’єкти як об’єкти інвестування. І хоча
дану угоду нерідко ототожнюють з Бернсько-Паризькою додатковою угодою, розглядаючи її як логічне
продовження останньої [1, c. 101], однак формат її регулювання процесів міжнародного обігу об’єктів
інтелектуальної власності є набагато ширшим. Так, відмінними рисами ТРІПС від інших міжнародних угод у
цій сфері є те, що у ній чітко визначається перехідний період, протягом якого національне законодавство країнучасниць у сфері захисту інтелектуальної власності повинно бути повною мірою уніфіковано з міжнародними
стандартами. Тож саме завдяки даній Угоді забезпечується нині максимальна конвергенція національних
законодавств у сфері охорони інтелектуальної власності, на основі чого формується глобальне нормативноправове поле її захисту. Крім того, у рамках цієї угоди діють ефективні механізми щодо міжнародного
контролю за виконанням цих норм та розв’язання міждержавних суперечок у цій сфері.
Таким чином, сучасні умови і принципи застосування положень Угоди ТРІПС забезпечують суттєве
розширення функціональних компетенцій СОТ у сфері регулювання прав інтелектуальної власності з їх
переходом зі сфери торгівлі у сферу виробництва та комерціалізації науково-технічних розробок й інновацій.
Так, Угода ТРІПС передбачає трирівневу систему забезпечення прав інтелектуальної власності у глобальному
масштабі. Перший рівень їх охорони включає заходи цивільного судочинства, незалежно від характеру
(судового чи адміністративного) провадження у судових справах. Другий рівень – це механізми кримінального
судочинства; а третій – правозастосовний інструментарій на митному кордоні, що реалізується головним чином
у рамках адміністративних процедур, спрямованих на заборону імпорту контрафактних товарів [8, c. 292] . У
даному контексті слід також відзначити, що після набуття Угодою ТРІПС чинності США і ЄС ініціюють
запровадження на глобальному рівні більш високих вимог до захисту інтелектуальної власності на основі
механізмів, передбачених двосторонніми угодами і регіональними угодами про зони вільної торгівлі.
Угода ТРІПС суттєво доповнює розроблені ВОІВ угоди щодо захисту прав інтелектуальної власності,
встановлюючи мінімальні стандарти й періоди, на які поширюється захист різних прав інтелектуальної
власності. Зокрема, державам-членам СОТ заборонено вдаватись до дискримінації іноземців та власних
громадян щодо набуття, обсягу та збереження прав інтелектуальної власності (тобто встановлювати режим
найбільшого сприяння). Водночас Угода ТРІПС, порівняно з іншими міжнародними угодами, передбачає
цілком чіткі механізм тиску на країни-члени СОТ, які не виконують положень угоди. Йдеться про те, що
держави СОТ, у яких система захисту інтелектуальної власності не відповідає міжнародним нормам, можуть
бути покарані згідно з правилами СОТ, і це може призвести до запровадження проти них торговельних санкцій
[5]. Як бачимо, у нинішній глобальній системі захисту інтелектуальної власності держави-лідери
світогосподарського прогресу мають усі важелі впливу на країни, що розвиваються, щодо сплати останніми
повної ціни за придбані інтелектуальні продукти, а відступ від цього правила можливий тільки за умов
розв’язання найгостріших суспільних проблем.
У даному контексті повною мірою можна погодитись з думкою П. Драхоса, який відзначає, що хоча
країни, що розвиваються, упродовж тривалого періоду часу не впроваджували світові стандарти захисту прав
інтелектуальної власності, однак сучасна торговельна практика об’єктивно вимагає від них неухильного
дотримання нормативних положень Угоди ТРІПС, а відтак – спричиняє підвищення їх інтересу до зазначених
стандартів [9, c. 174]. Водночас визнаний вітчизняний фахівець у сфері охорони прав інтелектуальної власності
В. Потєхіна наголошує, що в основу Угоди ТРІПС покладено таку концепцію охорони ІВ, яка пріоритезує
приватні інтереси порівняно з публічними [3, c. 56-60]; а на думку А. Нікончука це цілком корелюється з
пропрієтарною теорією виникнення інтелектуальної власності, якої притримується США і якою передбачено
значний акцент уваги до складової її захисту як класичного об’єкта права власності [1, c. 102]. На
підтвердження цієї тези наводиться приклад розслідування за ініціативи Міжнародного Альянсу
інтелектуальної власності справи у сфері дотримання авторського права Вірменії, Домініканської республіки,
Казахстану, Молдови, України та Узбекистану у Сполучених Штатах у 2000 р., за результатами розгляду якої
більшість із зазначених країн на виконання вимог уряду США вимушені були вжити відповідних захисних
заходів щодо охорони інтелектуальної власності.
Подібний широкий перелік регуляторного інструментарію, який передбачено угодою ТРІПС, вже
сьогодні дозволив усунути низку глибоких розходжень, які існували в правових системах окремих країн і їх
груп. Так, вдалося певною мірою уніфікувати англо-саксонську і романо-германську правові системи захисту
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об’єктів інтелектуальної власності, а також знівелювати суттєві розбіжності у цій сфері між розвинутими
країнами і країнами, що розвиваються.
Тим не менше, розширення міжнародно-правової системи захисту інтелектуальної власності та
універсалізація її національних правових норм (насамперед у частині визначення правового статусу
правовласників, імплементації новітніх інструментів юридичної охорони результатів інноваційної діяльності,
запровадження додаткових гарантій монопольних прав на інтелектуальну власність, контролювання діяльності
інноваторів і реалізації новостворених об’єктів) фактично означає відтік грошових ресурсів з держав-імпортерів
до держав-експортерів об’єктів інтелектуальної власності (якими є нині найбільш розвинуті і
конкурентоспроможні країни світу). У такий спосіб забезпечується максимально повна реалізація національних
економічних інтересів держави-експортерів технологій, оскільки вони отримують значний економічний ефект
від імплементації у господарській практиці досконалих систем патентування, а закріплення за ними
монопольного права на володіння інтелектуальною власністю дають можливість з лишком перекрити понесені
витрати на патентування інноваційних розробок і винаходів за рахунок отримуваних ліцензійних доходів.
Як свідчать дані, подані у табл. 1, у період 1985-2014 рр. сукупні надходження, які отримали країни
ОЕСР від експорту технологій і ліцензійних послуг, зросли з 14,4 до понад 609 млрд дол. США. При цьому
експортні надходження Сполучених Штатів зросли з 6,7 до 136,3 млрд. дол. США, тоді як для Великобританії
на кінець періоду вони становили лише 45,8 млрд, Німеччини – 71,4 млрд, Японії – 34,5 млрд, Італії – 13,9
млрд, Нідерландів – 62,1 млрд, Бельгії – 19,1 млрд, Швейцарії – 31,4, Ірландія – 72,5, а Швеції – 27,3 млрд
відповідно. По суті це ті фінансові ресурси, які, з одного боку, відображають рівень глобальної комерціалізації
інтелектуальної власності цих держав, а з другого – є базою для їх розширеного відтворення.
Таблиця 1
Динаміка надходжень і платежів у торгівлі ліцензіями провідних країн ОЕСР у 1985-2014 рр.,
млрд. дол. США
Країна
Надходження
Платежі
Баланс
1985
2000
2014
1985
2000
2014
1985
2000
2014
США
6,7
38,7
136,3
1,2
16,4
89,4
5,5
22,3
46,9
Велико1,0
16,4
45,6
0,9
7,9
19,4
0,1
8,5
26,2
британія
Німеччина
1,2
13,9
71,4
1,7
20,6
54,4
-0,5
-6,7
17,0
Японія
1,0
9,8
34,5
1,2
4,1
4,8
-0,2
5,7
29,7
Італія
0,1
2,7
13,9
0,5
3,4
14,9
-0,4
-0,8
-1,0
Нідерланди
1,2
1,2
62,1
1,5
1,5
34,7
-0,3
-0,3
27,4
Бельгія
0,7
5,6
19,1
0,8
4,5
18,3
-0,1
1,2
0,8
Швейцарія
0,9
3,3
31,4
0,2
2,0
34,7
0,7
1,3
-3,3
Ірландія
…
…
72,5
…
…
74,1
…
…
-1,6
Швеція
…
5,3
27,3
…
5,6
16,7
…
-0,3
10,6
Країни ОЕСР
14,4
110,3
609,7
11,2
87,1
428,7
3,2
23,2
181,0
Джерело: [10]
На противагу державам-лідерам національні інтереси слаборозвинутих країн лежать нині у площині
збереження невисоких стандартів захисту прав інтелектуальної власності, що уможливлює запровадження ними
низьких цін на інноваційно-містку продукцію на внутрішніх ринках, а також копіювання, відтворення та
купівлю інноваційних продуктів без суттєвих обмежень [2, c. 80]. Дане питання набуває особливої актуальності
з огляду на постійне зростання обсягів сплати відсталими країнами вартості за патентовану продукцію та
практичної відсутності у них доходів від патентування власних винаходів. Таким чином, подібна асиметрія у
міжкраїновому розподілі платежів і надходжень за об’єкти інтелектуальної власності суттєво загострюють
міждержавні суперечності у сфері міжнародного патентного права.
Висновки. Підсумовуючи, відзначимо, що діяльність Світової організації торгівлі у сфері захисту
інтелектуальної власності забезпечує на сьогодні динамічну універсалізацію правових норм її охорони на
глобальному рівні. Це є потужним амортизатором пом’якшення негативних наслідків порушення прав у цій
сфері, а відтак – рушійною силою посилення інституціоналізації світового ринку інтелектуальної власності.
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Аннотация. В статье обобщен опыт государств-лидеров в сфере институционального обеспечения
международной инвестиционной деятельности и оценена эффективность ключевых ее институтов.
Значительное внимание уделено характеристике двусторонних инвестиционных соглашений и
многостороннего инвестиционного инструментария международного экономического менеджмента.
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THE INSTITUTIONAL SUPPORT OF INTERNATIONAL INVESTMENT: NATIONAL FEATURES
Abstract. In the article the experience of leading countries in the field of institutional support for international
investment activity has been summarized and assessed the effectiveness of its key institutions as well. Considerable
attention is paid to the characterization of bilateral investment agreements and multilateral investment tools of
international economic management.
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Актуальність і постановка проблеми. Фундаментальні процеси економічної глобалізації, що охопили
в останні десятиліття усі підсистеми і структурні компоненти світогосподарської системи, набувають свого
концентрованого і багатобічного вияву насамперед у розширенні і диверсифікації міжнародної інвестиційної
діяльності економічних агентів. Завдяки їй забезпечується ефективна транснаціоналізація національних
економік, їх підключення до виробничих мереж ТНК, здійснюється міжнародний науково-технологічний
трансфер та досягається нова якість відтворювальних процесів на інтернаціональному рівні. Саме
великомасштабна інвестиційна діяльність ТНК у світовому господарстві є ядром формування нових центрів
нагромадження транснаціонального інвестиційного капіталу, який дедалі більшою мірою тяжіє нині до
динамічних високотехнологічних кластерів країн-лідерів світового господарства, а також до тих регіонів, котрі
володіють стратегічними нематеріальними ресурсами економічного розвитку та здатні продукувати
технологічні інновації. З огляду на це, особливої актуальності у національних економічних стратегіях набуває
розвиток інституційних механізмів активізації міжнародної інвестиційної діяльності, здатних забезпечити
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країнам стабільне макроекономічне зростання та зміцнити їх міжнародні конкурентні позиції на глобальних
ринках.
Аналіз останніх досліджень. Найбільш повну розробку теорії іноземних інвестицій, проблематики
форм і рівнів міжнародного інвестиційного співробітництва, глобалізаційних особливостей інвестиційних
стратегій ТНК та ТНБ, впливу макроекономічного регулювання на масштаби і структуру ПІІ країн-реципієнтів,
а також інструментарій глобального інвестиційного менеджменту містять роботи таких вітчизняних і
зарубіжних вчених як О. О. Аузан, Дж. Александер, В. Дж. Бейлі, Т. Бек, З. Боді, Р. Голдсміт, Е. Девіс,
М. Джонк, М. Енг, К. Коджімі, Р. Кун, Д. Г. Лук’яненко, З. О. Луцишин, Р. Манделл, О. М. Мозговий, Д. Норт,
Т. Озава, О. І. Рогач, Я. М. Столярчук, Ф. Фабоцці, Дж. Ходжсон, У. Шарп, А. Є. Шастітко, В. Ю. Шевченко,
В. О. Шевчук, Т. Шлезінгер, С. О. Якубовський та багатьох інших.
Метою статті є розкриття сутності й особливостей країнових моделей інституціонального
забезпечення прямого іноземного інвестування та обґрунтування ключових напрямів їх глобалізації.
Виклад основного матеріалу. Головними факторами формування на початку 1990-х років зрілої
моделі глобального інвестиційного ринку є динамічний розвиток засобів зв’язку та інформаційних мереж,
формування ринку гарантій, інституціональне забезпечення регулювання глобальних інвестиційних потоків.
Незважаючи на те що глобалізація стимулювала ведення бізнесу на світових інвестиційних ринках, рівень
вимог і вхідні бар’єри цих ринків ускладнюють участь у ньому недостатньо потужних інвесторів. Вигоди
глобалізації пов’язують насамперед із прямими іноземними інвестиціями, що забезпечують упровадження
нових технологій, підвищуючи тим самим продуктивність праці, розширюючи обсяги експорту, стимулюючи
економічне зростання та рівень зайнятості.
Що стосується інституціонального забезпечення іноземного інвестування, то воно характеризується
постійним урізноманітненням інститутів, котрі на різних етапах світогосподарського розвитку забезпечували
акумуляцію і перерозподіл інвестиційних ресурсів на дво- і багатосторонньому рівнях. Так, двосторонній
рівень інституціонального забезпечення іноземного інвестування репрезентується насамперед нормами і
стандартами двосторонніх інвестиційних угод (ДІУ), котрі забезпечують отримання країнами базування
транснаціонального капіталу фінансові вигоди закордоном, закріплення на нових територіях, створення нових
виробничих потужностей та розширення експансії на зарубіжні ринки збуту.
Практика укладення двосторонніх інвестиційних угод бере свій початок ще з кінця 1950-х років.
Спочатку ДІУ укладалися між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються. При цьому розвинена
країна – експортер капіталу підписувала відповідну угоду з країною, що розвивається, яка імпортувала капітал,
аби забезпечити додаткові та більш високі стандарти захисту своїх інвесторів порівняно з тими, які визначалися
національним правом. Зі свого боку, країни, що розвиваються, підписували такі угоди з метою створення більш
привабливого інвестиційного клімату та залучення іноземних інвестицій.
Якщо на початку 2000-х рр. кількість ДІУ становила 1857, то на сьогодні вона досягла 2926. Значення
ДІУ виявляється не тільки в різкому збільшенні випадків їх застосування, але й у тому, що багато регіональних
і багатосторонніх інвестиційних угод запозичують із цих угод свої концепції і стандарти. Проте відчутні
розходження між окремими ДІУ ускладнюють регулювання з їх допомогою транснаціональних потоків
капіталу, що мають яскраво виражений багатосторонній і наддержавний характер.
До регіональних угод, які регулюють у тому числі й інвестиційні процеси, належать: Угоди про
створення ЄЕС (1957 р.); Європейська енергетична хартія (1991 р.); Північноамериканська угода про вільну
торгівлю (1992 р.); Угода країн-членів АСЕАН щодо сприяння і захисту інвестицій (1987 р.); Колонійський
протокол зі сприяння і взаємного захисту інвестицій у межах МЕРКОСУР (1994 р.); Кодекс ОЕСР з
лібералізації руху капіталу та поточних невидимих операцій (1961 р.); Декларація з міжнародних інвестицій і
транснаціональних корпорацій (1976 р.); Угода групи країн Африки, Карибського басейну і Тихого океану і
Європейського економічного співтовариства («Угода Котону» 2000 р.).

Рис. 1. Тенденції щодо укладання міжнародних інвестиційних угод, 1983-2013 рр.
Джерело: [7, c. 18]
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Щодо багатосторонніх інвестиційних інструментів міжнародного менеджменту, то серед них
вирізняються: Керівні принципи в регулюванні прямих іноземних інвестицій; Угода з урегулювання
інвестиційних спорів між урядом однієї країни і підданими інших країн (1965 р.); Угода про заснування
Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій (БАГІ) (1985 р.) (усі ці інструменти розроблені в рамках
Групи Світового банку); Кодекс поведінки транснаціональних корпорацій, який розробляється в системі ООН з
1977 р.
Крім двосторонніх інвестиційних угод у світовій практиці поширене також регулювання інвестиційної
діяльності на основі міжнародних інвестиційних угод (МІУ). Так, за даними ЮНКТАД станом на вересень
2016р. діючими були 2616 міжнародних інвестиційних угод [6, c. 3].
Переговорам щодо мегарегіональних угод приділяється дедалі більша увага в публічних дискусіях,
викликаючи як критику, так і підтримку різних заінтересованих сторін. Найбільша стурбованість пов’язана з
можливими їх наслідками для договірних сторін з погляду можливостей у сфері регулювання та стійкого
розвитку. Мегарегіональні — це широкі економічні угоди між країнами, що володіють у сукупності суттєвою
економічною вагою, при цьому питання інвестицій є одним з ключових аспектів таких угод. Загалом сім груп
таких переговорів охоплюють 88 розвинених країн і країн, що розвиваються. У разі укладення ці угоди, цілком
імовірно, вплинуть на нинішню багатошарову структуру міжнародного інвестиційного режиму і світові
інвестиційні тенденції.
В останні десятиліття дедалі більша кількість країн, що розвиваються, Африки, Азії та Латинської
Америки виходять з МІУ. Водночас спостерігається тенденція до нарощування зусиль у нормотворчій
діяльності, яка виявляється в прискоренні динамізму (зі збільшенням кількості країн, що беруть участь у
раундах переговорів, що провадяться з дедалі швидшою черговістю) і в поглибленні та розширенні кола
розглянутих питань. У теперішній час учасники переговорів з метою укладення МІУ частіше використовують
нові підходи до чинних положень МІУ і включають нові питання порядку денного переговорів. Ідеться,
наприклад, про включення питань стійкого розвитку та положень, що містять аспект лібералізації в МІУ та
(або) посилюють певні компоненти захисту інвестицій.
Формування сприятливого інвестиційного клімату та ефективного інституційного середовища для
залучення прямих іноземних інвестицій, неможливі без аналізу досвіду інституційного забезпечення прямого
іноземного інвестування у групі провідних країн світу (США, Великобританія, Канада, Німеччина, Франція,
Японія). Саме ці держави протягом багатьох десятиліть є центром світових інвестиційних процесів та
утримують під своїм контролем головні потоки міждержавного та міжконтинентального переміщення
інвестиційного капіталу (табл. 1), а інвестиційні стратегії ТНК і ТНБ цих держав визначають основні тенденції
світових ПІІ.
Таблиця 1
Динаміка чистого припливу прямих іноземних інвестицій до країн-лідерів, млн. дол. США
Рік
США
Великобританія
Канада
Німеччина
Франція
Японія
2002

84370,0

25531,8

22053,0

53605,3

49568,7

9087,2

2003

63750,0

27612,2

7206,0

30934,0

43061,9

6238,2

2004

145966,0

57333,7

–741,3

–9802,9

32828,9

7807,0

2005

138327,0

253653,5

25900,8

59855,9

88784,4

5459,6

2006

294288,0

215058,9

60293,8

87440,5

88653,5

–2396,9

2007

340065,0

240539,7

119940,1

50844,4

93071,3

21631,2

2008

332734,0

261535,1

62162,4

30926,6

64105,8

24624,8

2009

153788,0

4059,4

23804,2

56668,7

26875,2

12226,5

2010

259344,0

61325,9

28596,3

86053,3

39035,9

7,441,0

2011

257410,0

36243,8

40131,6

88993,4

40832,0

–850,7

2012

217778,0

66827,3

43085,2

50579,7

30885,0

849,2

2013

294971,0

48314,5

67581,3

51267,0

6480,4

3715,0

2014

106614,2

52449,1

58506,1

880,1

15191,1

2090,1

2014

379894,1

39533,2

48643,3

31719,1

42883,2

-2250,1

Джерело: [4]
Цікавим є досвід Канади у створенні й удосконаленні інституційного забезпечення прямого іноземного
інвестування. Політика у сфері залучення іноземних інвестицій у Канаді здійснюється відповідно до закону про
інвестиції (1985 р.), з наступними змінами. Зазначений закон визнає за іноземними інвестиціями провідну роль
у розвитку економіки та створенні нових робочих місць. За реалізацію положень закону про інвестиції

№1, 2017

37

відповідає міністерство промисловості Канади, за винятком інвестицій у сфері культури, книговидання, ЗМІ,
шоу-бізнесу, де ключова роль належить міністерству канадської спадщини, яке курує питання культури.
Оскільки чинна нині в Канаді державна інвестиційна політика веде свою історію з 1970 р., країною вже
нагромаджений 45-річний позитивний досвід державного регулювання іноземних інвестицій. Очевидним є той
факт, що саме збалансована інвестиційна політика дала змогу цій багатій на сировинні ресурси державі,
визнаній експертами типовим реципієнтом іноземних інвестицій [5, c. 82-83], захистити економічний
суверенітет за наявності спільних кордонів із країною, що володіє найбільшою у світі економікою.
Відповідно до чинного законодавства процедура допуску іноземних інвестицій в економіку Канади
може здійснюватись у формі: 1) повідомної процедури; 2) перевірки інвестицій на наявність «чистої вигоди»
для Канади; 3) перевірки на відсутність загроз національній безпеці. Як випливає із самої назви, повідомна
процедура не вимагає ніяких рішень державних органів і полягає в інформуванні держави про факт здійснення
іноземної інвестиції (наприклад, у формі участі в наявному або новостворюваному канадському бізнесі). На
відміну від повідомної процедури, перевірка на наявність «чистої вигоди» потребує згоди міністерства
промисловості Канади на здійснення відповідних визначеним критеріям угод, що тягнуть за собою набуття
іноземним інвестором контролю над канадським бізнесом.
Своєю чергою, федеральний устрій США є причиною того, що регулювання питань іноземних
інвестицій здійснюється, як і в Канаді, на двох рівнях: на федеральному, де встановлюються загальні вимоги,
і на рівні штатів, де встановлюються конкретні приписи щодо участі іноземних інвесторів у проектах на
території відповідних штатів. Тобто робота з залучення іноземних інвестицій будується кожним штатом
самостійно на підставі довгострокових і короткострокових програм, розроблених з урахуванням місцевих
особливостей і потреб, а також відповідно до місцевого законодавства. Усі американські штати мають власні
програми із залучення інвестицій як внутрішніх, так і іноземних, оскільки за практикою, що склалася,
федеральний уряд не відіграє активної ролі у визначенні цілей економічного розвитку того чи того регіону
країни. Керівництво місцевих адміністрацій самостійно визначає перспективні напрями промислового розвитку
як за державні, так і за залучені кошти.
Центральне місце у нормативній базі США стосовно до цього питання належить закону про іноземні
інвестиції і національну безпеку 2007 р., який посилює контроль і впорядковує процедуру допуску іноземного
капіталу в галузі, потенційно пов’язані з національною безпекою. На федеральному рівні координація питань
регулювання і залучення іноземних інвестицій покладена на Комітет з іноземних інвестицій у США (CFIUS),
який є міжвідомчим органом, що безпосередньо підпорядковується президентові США. Закон про іноземні
інвестиції і національну безпеку розширив список угод, що підлягають перевірці згаданим інститутом, через
долучення до нього угод з придбання активів і об’єктів так званої критичної інфраструктури, під якою
розуміють системи і майно як матеріального, так і віртуального характеру, що є життєво важливими для країни,
а виведення з ладу або знищення таких систем і майна справлятиме негативний вплив на національну безпеку
країни.
У США немає вільних (особливих) економічних зон (ВЕЗ/ОЕЗ) у тому вигляді, в якому вони функціонують
в інших країнах. Багато в чому це пояснюється досить високим рівнем розвитку загальної інфраструктури на всій
території США, а також і без того значним розміром інвестиційних вливань в економіку країни. Водночас у США
існують так звані зони зовнішньої торгівлі (ЗЗТ), які, відрізняючись від ВЕЗ за окремими характеристиками, у
процесі свого функціонування також передбачають надання певних пільг стосовно до здійснюваних у їх межах видів
господарської діяльності, а також стосовно до товарів, що ввозяться на їхню територію.
Крім того, у міністерстві торгівлі США є підрозділ, що відає питаннями таких зон. Різні аспекти
створення і діяльності ЗЗТ регулюються законом про зони зовнішньої торгівлі 1934 р., адміністративними
актами ради, міністерства торгівлі і митної служби США. Відповідно до цих актів вирізняються два види ЗЗТ:
зони загального призначення і субзони спеціального призначення. Субзонами спеціального призначення є
підлеглі зонам загального призначення формування, яким статус ЗЗТ наданий стосовно до конкретних
користувачів і здійснюваних операцій. Найважливішою перевагою ЗЗТ є те, що на ввезений на її територію
іноземний або американський товар не поширюється чинність митного законодавства США (за винятком вимог
про нагляд і звітність) доти, доки цей товар не буде готовий для вивезення його за межі ЗЗТ — на митну
територію США або на експорт. При цьому час перебування товару в ЗЗТ необмежений.
Поряд із ЗЗТ у США існують так звані депресивні райони, які характеризуються наданням певних пільг
стосовно до здійснюваних у їх межах видів господарської діяльності, що спрямовано на забезпечення
ефективнішого економічного і промислового розвитку таких районів. Депресивні райони є територіями, розвитку
яких у США приділяється підвищена увага. Заохочення фінансових вливань в економіку таких районів
здійснюється за допомогою встановлення на рівні окремих штатів спеціальних податкових режимів, а також
надання прямих субсидій, пільгових позик та інших переваг заінтересованим інвесторам. Федеральна влада в
окремих випадках доповнює заходи, що здійснюються на рівні штатів для стимулювання і підтримки економічної
активності в даних районах, також використовуючи при цьому механізм субсидування. У багатьох з депресивних
районів створено спеціальні «зони підприємництва», що функціонують у більше ніж 40 штатах [2].
Великобританія також є одним із центрів інтенсивного залучення іноземних інвестицій завдяки
створеному привабливому інституційно-інвестиційному середовищу, що поєднує такі умови, як кваліфікована
робоча сила, ефективне трудове законодавство, невисока вартість робочої сили, англійська мова і членство в
ЄС, а також ефективна політика у сфері оподаткування. Підтвердженням останньої є світове лідерство
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Великобританії за кількістю укладених угод про уникнення подвійного оподаткування з іноземними
державами. У результаті проведення вдалої й ефективної інвестиційно-інституційної політики обсяг прямих
іноземних інвестицій в економіку Великобританії у 2013 р. досяг рекордного рівня у 1,6 трлн дол. США,
збільшившись на 8 % проти попереднього 2012 р. Велика частина цих інвестицій надійшла до Великобританії з
інших країн Європи та США. Отже, Великобританія стала країною-лідером за обсягами залучених інвестицій в
Європі та другою країною у світі після США [8, c. 75].
Основним законодавчим актом, що регламентує інвестиційну діяльність у країні, є закон про фінансові
послуги і ринки 2000 р. з наступними змінами. Слід зазначити, що законодавство Великобританії щодо
інвестицій не встановлює яких-небудь спеціальних обмежень щодо володіння іноземними фізичними і
юридичними особами об’єктами нерухомості, розташованої у Великобританії. Іноземні інвестори вільні у
виборі місця вкладання свого капіталу на її території. У країні чинне ліберальне законодавство, що регулює
діяльність компаній та встановлює чітку і досить просту систему їх реєстрації. Проте відзначимо досить
високий рівень вимог до компаній, що здійснюють свою діяльність на фінансовому ринку країни, зокрема у
сфері забезпечення транспарентності їхньої діяльності та фінансової звітності.
На рівні уряду питання торгівлі з Великобританією та інвестування в її економіку переважно є в
компетенції міністерства торгівлі і промисловості, яким створене Агентство з підтримки та стимулювання
інвестицій, котре допомагає іноземним компаніям розпочати свою діяльність у Великобританії. В агентстві та
його філіях також можна одержати безкоштовні консультації з питань подання заяв на здобуття інвестиційних
пільг. Підтримка інвесторів у Великобританії здійснюється як на національному, так і на регіональному та
місцевому рівнях. Для надання безпосередньої підтримки учасникам ЗЕД у Великобританії створено
Британську службу торгівлі та інвестицій (UKTI), яку у 2010 р. було визнано ліпшим у світі агентством із
просування експорту та залучення інвестицій. У 2010/2011 фінансовому році UKTI надала допомогу 23,4 тис.
компаній, діяльність яких дозволила залучити 6 млрд фунтів стерлінгів у британську економіку. При цьому 90%
компаній, що одержали допомогу, були малі та середні підприємства. Ефективність роботи UKTI у 2012/2013
фінансовому році оцінюється залученням 22 фунтів стерлінгів на кожен витрачений фунт. Ці два показники є
основними критеріями високої оцінки діяльності UKTI.
Заслуговує на увагу й досвід Японії у створенні інституційного середовища прямого іноземного
інвестування. Варто зазначити, що основою законодавства у сфері іноземних інвестицій в Японії є закон 1949 р.
про валютний обмін і зовнішню торгівлю, який визначає коло суб’єктів, що підпадають під поняття «іноземний
інвестор», регламентує види діяльності, які визнаються в Японії іноземними інвестиціями, і, нарешті,
установлює принципи та загальний порядок допуску іноземних інвестицій на японський ринок. Ще одним
важливим нормативним правовим актом у даній сфері є закон 1992 р. про надзвичайні заходи зі сприяння
імпорту та полегшення вкладення прямих іноземних інвестицій у Японію. На основі даного закону почали
функціонувати програми гарантування позик для компаній, що набули статусу спеціально визначених
іноземних інвесторів.
Претендент на статус спеціально визначеного іноземного інвестора повинен задовольняти такі умови:
— корпорація-претендент заснована не менше ніж 8 років тому;
— компанія є японською філією або дочірньою компанією іноземної фірми з часткою участі останньої
понад 1/3;
— компанія здійснює виробництво, надання послуги або оптову чи роздрібну торгівлю на території
країни.
Японія, як одна з провідних розвинених країн світу, створює на своїй території вільні економічні зони з
метою активізації зовнішньоекономічної діяльності та регіонального розвитку. На відміну від США та інших
розвинених країн, Японія застосовує планування регіонального розвитку в національному масштабі. Державне
планування тут охоплює загальний план розвитку країни і велику кількість окремих планів регіонального
розвитку, що розробляються міністерствами і відомствами системи державного управління. Вільні економічні
зони у Японії наділені особливим економічним статусом, створюються і функціонують на підставі законів про
валютний обмін і зовнішню торгівлю, а також про надзвичайні заходи зі сприяння імпорту та залучення прямих
іноземних інвестицій в Японію. Крім того, у грудні 2002 р. був ухвалений закон про спеціальні зони,
пов’язані зі структурними реформами.
Особливу увагу в Японії приділяли та приділяють розвитку технопарків, що пояснюється такими
причинами. У 1950-1970-х роках країна активно вдавалася до закупівлі патентів і ліцензій за кордоном.
Масований приплив передових іноземних технологій дозволив державі створити низку сучасних виробництв,
докорінно перебудувати багато галузей економіки, виграти час і заощадити значні кошти. На відміну від США,
де подібні техніко-впроваджувальні зони створювалися здебільшого приватним капіталом, технопарки в Японії
організовувалися за ініціативою уряду.
У 1970 р. у префектурі Ібаракі було побудовано перше місто науки — Цукуба. Це був найбільший
інвестиційний проект уряду (28 тис. га площі, 200 тис. зайнятих). Проект виявився вдалим. Серед причин
успішної роботи — значна кількість первинних державних інвестицій (1,3 трлн єн), а також повноцінна участь
уряду в створенні виробничої інфраструктури та придбанні передового технологічного устаткування.
Характеризуючи сучасну інституційну систему забезпечення інвестиційної діяльності в ЄС, зазначимо,
що вона являє собою найбільш розвинуту регіональну підсистему інституціоналізації глобальних потоків
прямих іноземних інвестицій. Це стало можливим насамперед завдяки реалізації однієї з чотирьох базових
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цінностей Євросоюзу (вільний рух товарів, послуг, капіталу та робочої сили) — вільного руху капіталу і
лібералізації платежів у рамках єдиного ринку даного інтеграційного угруповання ще з моменту його
заснування.
Так, перші директиви щодо вільного руху капіталу в європейському регіоні були ухвалені
Європейською Радою ще у 1960 та 1962 рр. Забезпечення умов для вільного руху капіталу і платежів було
передбачено ст. 67–73 Угоди про Європейське економічне співтовариство. Після 1986 р. Європейська комісія у
своїй діяльності перейшла до розроблення так званих планів щодо створення єдиного фінансового простору для
дальшої лібералізації руху капіталу в об’єднанні. Зокрема, у 1988 р. було ухвалено Директиву, що гарантувала
повну лібералізацію руху капіталу [3]. Згідно з цією Директивою всі обмеження на рух капіталу між
юридичними і фізичними особами ЄС було скасовано вже до початку 1990-х рр. Вони стосувались, зокрема,
надання фінансових позик і кредитів, операцій з валютою та депозитними рахунками, операцій із цінними
паперами та іншими фінансовими документами, що перебувають в обігу на європейському ринку. Крім того,
лібералізація руху капіталу була суттєво розширена також ст. 56–60 Договору про ЄС, що замінили ст. 67–73
Договору про Європейське економічне співтовариство. Головною відмінністю даного документа від попередніх
є поширення зобов’язань лібералізувати рух капіталу в операціях майже з усіма третіми країнами.
Що стосується інфраструктурних інститутів забезпечення інвестиційних процесів у Євросоюзі, то їх
існує ціла низка. Як свідчить європейська практика, важливу інституційну підтримку цих процесів здійснюють
сьогодні європейські агентства із просування інвестицій. До функціональних компетенційних інститутів
належать, зокрема, інформаційне забезпечення інвесторів щодо об’єктів інвестування з погляду їхньої вартості,
перспектив розширення діяльності на ринках та оцінки ризиків інвестування, планування інвестиційної
діяльності, проведення маркетингових і рекламних компаній, організація переговорів та презентацій, а також
підготовка необхідних документів. Про зростаючу роль агентств із просування інвестицій на європейському
інвестиційному ринку свідчить той факт, що протягом останніх 25 років їх чисельність за участі національних і
місцевих урядів зросла щонайменше вп’ятеро, а кількість регуляторних документів, ухвалених ними, щороку
збільшується втричі [1, c. 23].
Відбір потенційних інвесторів з боку європейських агентств із просування інвестицій також має певну
специфіку. З одного боку, залучення нових інвесторів до реалізації інвестиційних проектів зазвичай пов’язане
для агентств зі зростанням витрат на їх інформаційно-експертне консультування, а з другого — здатне
підвищити ефективність інвестиційних проектів та усунути інвестиційну асиметрію в рамках даного
регіонального угруповання.
З огляду на це європейські агентства із просування інвестицій зорієнтовані в тому числі на переконання
інвесторів щодо зміни місця розташування інвестиційних об’єктів на користь депресивних регіонів. І хоч
пошук та переконання інвесторів у доцільності вкладання капіталу в малопривабливі регіони є вельми
непростим завданням, однак наявність в арсеналі європейських агентств із просування інвестицій
диверсифікованого інструментарію маркетингу, логістики, методів продажу, а також глибоке розуміння їхніми
експертами природи транснаціонального виробництва й обслуговуючих мереж дає значні позитивні результати.
Висновки. Підбиваючи підсумок, відзначимо, що сучасна модель інституціонального забезпечення
прямого іноземного інвестування провідних країн світу базується на нормативно-правовому,
адміністративному, податковому, інноваційному та регуляторно-структурному механізмах. Обмеження доступу
для іноземних інвесторів у країнах-лідерах відчувається лише в галузях та секторах національних економік, які
найбільшою мірою пов’язані з національною безпекою (банківська діяльність, телекомунікаційна галузь,
атомна енергетика, сільське господарство, риболовство, оборонна промисловість, повітряний та морський
транспорт).
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Постановка проблемы. Для развития культуры методологического мышления важное значение имеет
тщательный анализ научного творчества отдельных авторов, представляющих перспективное направление
социально-философских исследований. В этом контексте большой интерес представляют идеи А. Грейфа,
получившие в последние десятилетия в западном философско-экономическом сообществе большой резонанс.
Свою методологию он позиционирует как сравнительный и исторический институциональный анализ. Истоки
данного подхода коренятся в исследовательской программе, получившей название «аналитический нарратив».
Этот термин означает, что конечным результатом анализа того или иного исторического факта выступает
повествование, где событийный ряд выстраивается, исходя из выбранной теоретической концепции. Как
правило, таким основанием служат теория рационального выбора и теория игр, а объектом исследования –
институциональные структуры, которые либо были специально созданы, либо спонтанно сложились для
решения тех или иных проблем. В данном случае «исторический факт» понимается в широком смысле и может
включать развитие явления в долгосрочном периоде. Исторический нарратив – повествование о прошлом как
хронологически-последовательное описание и интерпретация событий без стремления выявить породившие их
причины. Исследователи, использующие данный метод, считают теорию рационального выбора наилучшим
подходом, поскольку она позволяет формулировать предположения и тем самым не просто рассказывать
истории, а продуцировать историческое знание, поддающееся обобщению и фальсификации. Теоретизирование
в рамках аналитического нарратива может опираться и на другие предпосылки с использованием
«эволюционных игр» и «теории игр» [1].
Изложение основного материала. Технология исследования в рамках аналитического нарратива
заключается в следующем. Выбирается конкретная историческая ситуация. Затем на основе анализа
исторических документов и литературы идентифицируются ключевые игроки, их цели, предпочтения, правила,
которые структурируют поведение игроков, выбранные ими стратегии и, наконец, исходы взаимодействия.
После этого для интерпретации данной проблемной ситуации по индукции конструируется контекстноспецифическая теоретико-игровая модель, задача которой – выразить существо проблемы и показать, каким
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образом выявленные исходы или события могли развиваться как равновесные решения в игре. Модели строятся
исходя из принципа зависимости от траектории предшествующего развития, когда «последовательность
событий важна с точки зрения выявления механизма причинности» [2, с.102].
На следующем этапе поведение «игроков» анализируется в рамках построенной модели методом дедукции,
то есть на основе модели делаются предсказания относительно ненаблюдаемых, а, следовательно, не учтенных в ней
компонентов института. Эти предсказания сравниваются с историческими данными. Совпадение теоретических
предсказаний с характеристиками реальности означает, что построенная модель верна, несовпадение ведет к
корректировке модели и новому сравнению с историческим контекстом. Верифицируя теоретические идеи с
помощью исторических реалий, исследователь переходит от известных данных к модели и обратно до тех пор, пока
модель не будет отражать реальность. После этого модель может быть использована для широких выводов и
обобщений. Если совпадения не удается достичь, то теория отвергается.
Не все исторические события поддаются анализу с помощью аналитического нарратива. Критериями
для отбора кейсов служит возможность выявить каузальные взаимосвязи (важнейший критерий), построить
модель и распространить сделанные обобщения на другие кейсы. Достоинство данного метода в том, что он
позволяет выявить «механизмы причинности, даже если они на первый взгляд неочевидны, дает возможность
построить модели с достаточно небольшим количеством экзогенных факторов и проследить, как изменение
величины этих факторов может влиять на институциональное равновесие» [2, с.103].
Можно сказать, что логика и инструментарий аналитического нарратива практически полностью
совпадают с логикой и инструментарием сравнительного институционального анализа. Отличие заключается в
объекте исследования: в аналитическом нарративе акцент делается преимущественно на существовавших в
прошлом политических и социальных институтах, а в сравнительном институциональном анализе – на
современных экономических. Внимательное рассмотрение показывает, что исследовательская стратегия
сравнительного и исторического институционального анализа, в сущности, не отличается от стратегии
аналитического нарратива и сравнительного институционального анализа. Она состоит из следующих этапов.
На первом проводится индуктивный эмпирический анализ, в ходе которого на основе исторических документов
исследуются институты, предназначенные для решения одних и тех же проблем, их историческое прошлое,
возникновение, механизмы устойчивости и изменчивости, то есть выявляются стратегии игроков. На втором
этапе эти институты сравниваются в пространстве и во времени. На третьем этапе для интерпретации данной
ситуации строится эксплицитная контекстно-специфическая теоретико-игровая модель и на ее основе делаются
предсказания о ненаблюдаемых компонентах института и поведении игроков. Наконец, предсказания
тестируются на основе тех же самых исторических документов [6, с.914].
Новизна подхода А. Грейфа заключается в оригинальной трактовке ряда основополагающих понятий, в
частности понятий «трансакция» и «институт». Трансакция выступает базовой единицей институционального
анализа. Под ней понимается действие, связанное с передачей некоей сущности (entity): товара, эмоции,
мнения, информации и т.п. – от одной социальной единицы к другой. Уточняя «теорию институтов», А. Грейф
обратил внимание на то, что некоторые «правила игры» могут быть обусловлены существующими
технологиями, следовательно, институты нужно понимать как «нетехнологические ограничения». Институты
рассматриваются как равновесия в типовой повторяющейся координационной игре, то есть как стратегии,
доказавшие свою способность обеспечивать успех экономических агентов, которые им следуют. Это
нетехнологические ограничения, структурирующие повторяющиеся взаимодействия между людьми.
Признается, что институты не монолитны, а представляют собой систему созданных людьми взаимосвязанных
элементов, которые обеспечивают когнитивные, координационные, нормативные и информационные
микроосновы поведения индивидов. Сначала в состав институтов включались два элемента: культурные
представления и организации. В более поздних трактовках в структуре институтов выделяются четыре
созданных людьми элемента: представления, организации, правила и нормы. Правила и организации – это
наблюдаемые компоненты института, а нормы и представления – нет. Правила А. Грейф трактует как правила
игры. Организации имеют двойственную природу и в зависимости от контекста выступают либо как элемент
института, либо как институт [6, с.915].
Понятие «представления» делятся на две группы: интернализованные и поведенческие.
Интернализованные представления отражают знания об окружающем мире в форме когнитивных (ментальных)
моделей, с помощью которых человек понимает и объясняет реальность. Такие представления могут
непосредственно мотивировать поведение на индивидуальном уровне. Например, в эпоху меркантилизма (16-18
вв.) существовало представление, что международная торговля – это игра с нулевой суммой. Результатом была
соответствующая торговая политика. Поведенческие представления рациональны и отражают «ожидания
индивидов относительно действий других субъектов в различных непредвиденных обстоятельствах», например,
ожидание наказания за нарушение правил дорожного движения» [2, с.105].
Кроме интернализованных и поведенческих представлений А. Грейф выделяет также «культурные
представления» – совместно разделяемые идеи и мысли, регулирующие взаимодействия между индивидами, а
также между ними, их ценностями и другими группами людей. Культурные представления становятся
общеизвестными в процессе социализации, когда происходят унификация, поддержание и коммуникация
культуры. Если правила, нормы и представления оказывают влияние на поведение, то они
институционализируются, то есть входят в состав института, в противном случае они не являются элементами
института. Поскольку концепция А. Грейфа разработана с использованием теоретико-игрового
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инструментария, то в ней рассматриваются только самоподдерживающиеся институционализированные
правила и представления. «Самоподдержание» означает, что демонстрируемое поведение воспроизводит, а не
отвергает существующие представления и не разрушает нормы, которые мотивировали данное поведение.
Каждый индивид, думая и веря, что другие будут следовать установившимся правилам, считает для себя
наилучшей стратегией поступать подобным образом [5, с.130].
Следовательно, институт – это система правил, представлений, норм и организаций, которые совместно
порождают регулярность социального поведения. По мнению А. Грейфа, представления в составе институтов
играют более важную роль, чем правила. Элементы, составляющие институт, экзогенны по отношению к
отдельному индивиду в том смысле, что один индивид в одностороннем порядке не может их изменить. Таким
образом, институт выступает как «совокупность когнитивных, координационных, информационных и
нормативных социальных элементов, которые, совместно санкционируя, направляя и мотивируя (социальное)
поведение, порождают его регулярность» [5, с.131].
Среди различных исторических сюжетов, рассматриваемых А. Грейфом, наиболее востребованным
оказался анализ организации торговых операций в Средиземноморье магрибинскими и генузскими купцами в
эпоху средневековья. Магрибинцы – группа купцов-евреев, эммигрировавших в середине десятого века н.э. из
Ирака в Северную Африку и поселившихся преимущественно в Тунисе. В историко-экономической литературе
это один из немногих примеров серьезного сравнительного анализа двух исторических эпизодов с применением
теоретического инструментария. В XI-XII вв. магрибинцы и генуэзцы были активны главным образом в
западном бассейне Средиземного моря и торговали преимущественно текстильными изделиями, предметами
роскоши, пряностями. Средиземноморская торговля на дальние расстояния к этому времени стала строиться с
широким привлечением агентов, которые сопровождали морские перевозки товаров, находили покупателей,
вели переговоры, заключали контракты на покупку и обеспечивали безопасность расчетов. Однако асимметрия
информации и отсутствие прямого мониторинга существенно повышали риск неконтролируемого поведения со
стороны агентов. Для решения этих проблем магрибинские и генуэзские купцы нашли соответствующие
организационные механизмы, структура которых, согласно концепции А. Грейфа, предопределялась типом
культуры. Магрибинцы имели коллективистскую культуру, поскольку восприняли ценности иудаизма и
мусульманского общества, в частности принцип взаимной ответственности членов общины и самой общины за
каждого из ее членов. Для генуэзских купцов-христиан была характерна индивидуалистическая культура.
На основе анализа документов А. Грейф установил, что сообщество магрибинцев было замкнуто и
выстроено горизонтально, образуя неформальную сеть. Большинство агентских отношений опирались на
неформальные, юридически не оформленные контракты. Деловые ассоциации создавались в основном либо как
«формализованная дружба» (формальный контракт не заключался, и купцы оказывали друг другу агентские
услуги, не используя при этом денежных расчетов), либо в форме партнерств (стороны заключали формальное
соглашение, инвестировали в коммерцию капитал и труд и делили прибыль пропорционально вложенному
капиталу). В случае нарушения договоренностей купцы не прибегали к судебным процедурам, а использовали
частный порядок улаживания конфликтов, а именно систему коллективного наказания – виновный предавался
остракизму со стороны всех членов коалиции [2, с.107].
Анализ показал, что у генуэзцев индивидуалистические культурные представления привели к
обществу с вертикальной социальной структурой и относительно низкой плотностью коммуникаций.
Агентские отношения были выстроены иерархически: существовал «класс» купцов и «класс» агентов. При
этом агентом мог стать и не генуэзец. В противоположность магрибинцам, генуэзцы предпочитали
контракты типа комменды: одни вносили капитал, другие – труд, непосредственно осуществляя заморские
операции. Генуэзцы отказались от практики заключения контракта в форме рукопожатия и разработали
обширную правовую систему для регистрации и защиты контрактов. Юридическая система обеспечивала
официальную регистрацию контракта, в котором были точно оговорены минимальная прибыль, а также
меры наказания агента в случае его недобросовестности. Механизм защиты контракта базировался на
двусторонней системе наказания посредством судебной процедуры. Каждый реагировал только в том
случае, когда нарушались его личные интересы.
На основе предварительного анализа источников А. Грейф выдвинул гипотезу о том, что
институциональным решением проблемы агентских отношений у генуэзцев стали двусторонние
контрактные отношения и двусторонняя репутация, а у магрибинцев – институт многосторонней
репутации. В центре этого института находилась «коалиция» – организация обладавших особой
социальной идентичностью торговцев, которые имели общую информацию о поведении агентов в
прошлом. Коалиция функционировала на основе многосторонней репутации с использованием
коллективного наказания. Механизм коллективного наказания был таким: если кто-нибудь из агентов
обманывал своего принципала хотя бы один раз, он больше не получал от купцов из коалиции ни одного
поручения – никто из членов группы не нанимал агента с запятнанной репутацией. Таким образом,
репутация имела экономическую ценность, которая утрачивалась при нарушении контракта.
Для верификации данной гипотезы была построена контекстно-специфическая теоретико-игровая
модель, которая позволяет сделать предсказания относительно деловой практики при использовании того или
иного экономического института, а следовательно, идентифицировать и объяснить природу специфических
нерыночных экономических институтов, которые использовались в конкретном историческом эпизоде.
Сравнение результатов моделирования с историческими документами позволило реконструировать
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экономическое поведение «игроков», а на его основе культурные представления: коллективистские у
магрибинцев и индивидуалистические у генуэзцев. Так, магрибинцы не учреждали семейных фирм, сыновья
вели бизнес самостоятельно, а капитал отца после его смерти делился между ними. Таким образом,
наследовался не семейный бизнес, а членство в коалиции и репутация предков. Индивидуалисты-итальянцы
активно создавали семейные фирмы (в форме юридического партнерства), хотя ранее отношения членов семьи
в бизнесе строились как у магрибинцев. Следовательно, индивидуалистический тип культуры и «вертикальный
характер» социальной структуры проявлялись и в формах деловых ассоциаций, посредством которых
реализовались агентские отношения [2, с.108-109].
Отсюда вывод о более высокой эффективности индивидуалистической системы в долгосрочной
перспективе. Первый довод: к началу XII в. магрибинцы были вытеснены итальянцами из Средиземноморья и
стали вести торговлю в Индийском океане, пока в конце XII в. не исчезли с исторической сцены. В качестве
второго довода А. Грейф приводит очевидное, с его точки зрения, сходство общественной организации
магрибинцев с современными развивающимися странами, демонстрирующими коллективистские начала, а
генуэзской – с развитым индивидуалистическим Западом [6].
На работы А. Грейфа о культурных представлениях магрибинских и генуэзских купцов опираются
исследователи проблем социального капитала, общей теории институтов, а также институциональных
изменений, культурного и экономического роста. Коалиция магрибинских торговцев рассматривается как
важнейший пример социальной сети, способствующей формированию социального капитала, который в
отсутствие формальных институтов необходим для осуществления рыночного обмена в развивающейся
экономике. Считается, что причины преуспевания генуэзцев и краха магрибинцев коренятся в их культурных
характеристиках.
Как подчеркивает А. Грейф, его работа может восприниматься по-разному. Одни прочтут книгу как
изложение теории экономических и политических институтов с использованием исторических кейсов для
иллюстрации отдельных теоретических положений. Для других она будет сравнительным исследованием
институциональных основ рынков и государства в эпоху европейского и мусульманского средневековья,
которое способствует пониманию данных исторических ситуаций в их динамике. Третьи сделают акцент на
взаимосвязи между развитием институтов и культурной и социальной эволюцией, увидят призыв к включению
культурных и социальных факторов в институциональный анализ. Некоторые найдут подтверждение
необходимости и возможности использовать теоретико-игровой подход в эмпирическом анализе институтов, а
для кого-то это будет исследование в рамках социальной истории. Сам ученый считает свою работу попыткой
лучше понять конкретные исторические эпизоды и на основе этого анализа раскрыть сущность институтов и их
роли в обществе в целом [5, с. 26].
Таким образом, культурные представления и – шире – культура предопределяют появление тех или
иных институтов, а следовательно, и институциональную структуру общества, ее зависимость от
предшествующего пути развития. Другими словами, культура общества фактически предопределяет его судьбу,
в том числе и экономическую. Тезис о двух типах культур и соответственно двух типах обществ –
коллективистских, к которым относится большинство развивающихся стран, и индивидуалистических –
рефреном звучит в разных работах.
Так, известный специалист по российской истории С. Хедлунд для обоснования зависимости развития
России от предшествующей траектории опирается на кейс А. Грейфа о различиях между магрибинскими и
генуэзскими купцами и на его выводы о влиянии коллективистской и индивидуалистической культур на
уровень развития современных богатых и бедных стран. С. Хедлунд полагает, что в Московской Руси в XVXVI вв. сформировался коллективистский тип культуры. Он характеризовался социальной замкнутостью,
фактическим отсутствием различий между государством и обществом, а также объективных формальных
механизмов защиты институтов, вместо которых действовали неформальные институты с горизонтально
выстроенными нормами. Социальные санкции базировались на поддержании «чести». Ученый развивает
гипотезу о том, что наследие институциональных моделей московского периода в значительной степени, если
не полностью, объясняет последующий ход российской истории: патримониальное государство, чередование
реформ и контрреформ и устойчиво низкие по сравнению с возможностями результаты функционирования
экономики [7, с.18-20].
Методология А. Грейфа оказалась созвучной современному исследовательскому подходу французской
исторической школы «Анналов», представители которой в настоящее время сосредоточены на
микроисторическом анализе. Вместе с тем в работах А. Грейфа упоминаются не связанные с культурными
представлениями факты, которые в той или иной степени могли служить причинами возникновения и
функционирования конкретных институтов, регулировавших агентские отношения. Например, А. Грейф пишет,
что построению иерархических агентских отношений среди магрибинских торговцев в XI в. препятствовал
уровень развития коммуникационных и транспортных технологий. Ученый пишет, что магрибинцы
осуществляли свои средиземноморские операции в XI в. до тех пор, пока растущее военное и коммерческое
превосходство на море итальянских городов-государств не вынудило магрибинцев, как и других исламских
торговцев, прекратить свои торговые операции. После этого магрибинцы вели торговлю в Индийском океане,
но в конце XII в. по политическим причинам были вынуждены прекратить и ее, поскольку мусульманские
правители Египта наложили запрет, предоставив привилегии и право монопольной торговли мощной
ассоциации мусульманских торговцев [5, с. 78-79].
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Очевидно, тщательный и всесторонний анализ указанных и других, не названных здесь обстоятельств,
а главное, сопоставление их значимости с ролью коллективистской/индивидуалистической культуры позволили
бы верифицировать «другие возможные объяснения» поведения купцов и организации заморской торговли.
Однако такие факты подробно не анализируются, они остаются в тени основной линии рассуждений. В
результате складывается впечатление, что непосредственной причиной процветания итальянской торговли
была индивидуалистическая культура, а упадка и последующего распада магрибинской коалиции –
коллективистские установки и, как следствие, более низкая эффективность в организации
неперсонифицированного обмена. Именно такой вывод делает, например, Д. Норт, когда пишет, что
магрибинцы не смогли создать необходимые институциональные устройства и поэтому проиграли генуэзцам в
растущей торговой конкуренции в Средиземноморье [8, с.118].
Хотя европейцы предстают последовательными индивидуалистами, вместе с тем А. Грейф показал, что
в средневековых европейских купеческих гильдиях активно использовались многосторонняя репутация и
механизм коллективного наказания, то есть типично коллективистские инструменты обеспечения исполнения
контрактов. Конечно, по институциональному устройству купеческие гильдии отличались от магрибинской
коалиции: в них создавались специальные органы, которые устанавливали правила, распространяли
информацию, направляли поведение членов гильдии, накладывали санкции и следили за их исполнением.
Отсюда следует сделать вывод, что в процессе сравнительного исторического и институционального анализа
организации агентских отношений последовательно не соблюдено ни одно из сформулированных условий,
которые необходимы для обоснованности выводов о скрытых от наблюдения и сконструированных на основе
поведения представлениях – коллективистских у магрибинцев и индивидуалистических у генуэзцев.
Обобщающая концепция двух типов культур – коллективистской, которая тормозит рост, и
индивидуалистической, которая ему способствует, – требует серьезного дополнительного историкофактологического и аналитического обоснования.
В настоящее время коллективизм и индивидуализм относятся к числу основных параметров кросскультурного сравнения различных обществ, а концепция культурной обусловленности социальноэкономического прогресса имеет много сторонников. Безусловно, «культура имеет значение». Но далеко не все
экономисты согласны с тем, что это основная движущая сила экономического развития. Например, известный
специалист по теории экономического роста Д. Асемоглу не считает культуру главным фактором,
объясняющим большую разницу в экономическом росте, которая имеет место между странами за последние
несколько столетий [4, с.123]. Если за успешный экономический рост Южной Кореи, Сингапура, современного
Китая «ответственны» азиатские культурные ценности, то довольно сложно объяснить, почему эти ценности не
привели к экономическому росту раньше, почему мы не видим подъема экономики в культурно и этнически
гомогенной Северной Корее и почему Китай не развивался в период правления Мао Цзэдуна. Д. Асемоглу
также подчеркивает отсутствие доказательств того, что культура и ценности европейцев в процессе
колонизации играли особую роль в экономическом росте. Нет эконометрических доказательств и того, что
религия имеет значение для динамики экономического роста. По мнению выдающегося французского историка
Ж. Ле Гоффа, тенденция превращения истории коллективного мышления в фактор, объсясняющий в конечном
счете всю историю – опасная и вредная [3, с. 357].
Заключение. В целом работы А. Грейфа написаны в духе «модернистской методологии», но они не
лишены и постмодернистской риторики. При формулировании выводов и при оценке результатов часто
используются ослабляющие оговорки: «может быть», «по всей вероятности», «как представляется» и т.п.
Эффектные концепции, выбор фактов, работающих на результат, и беглое упоминание тех, которые могли бы
вызвать когнитивный диссонанс, использование математического аппарата должны убедить и часто убеждают
читателя в адекватном отображении реальности, справедливости сделанных выводов. Вместе с тем, несмотря
на высказанную критику, представляется, что для реконструкции институтов прошлого и анализа их эволюции
методология аналитического нарратива и сравнительного институционального анализа, безусловно,
заслуживает пристального внимания и дальнейшей разработки.
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Анотація. У статті досліджуються умови впливу бебі-економіки на розвиток глобальних ринків
високих технологій. Бебі-економіка розглядається як перший етап нано-економіки, коли створюються умови
розвитку особистості в сім’ї, дитячому садочку, школі та університеті. Автор статті використала приклад
практики Сінгапуру, Фінляндії та США щодо формування системи виховання та навчання у дошкільних
навчальних закладах, школах, професійній освіті та університетах. Та, окремо, визначаються умови впливу
бебі-економіки на функціонування глобальних ринків високих та нано-технологій. У висновках окреслюється
можливість використання досвіду перелічених країн в українських реаліях.
Ключові слова: бебі-економіка, нано-економіка, виховання, навчання, соціологізація особистості,
високі та нано-технології.
Остапенко Т.Г., к.э.н, доцент кафедры менеджмента внешнеэкономыческой деятельносты предприятий
Учебно-научный Институт экономики и менеджмента Национального авиационного университета
ВЛИЯНИЕ БЕБИ-ЭКОНОМИКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ
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Аннотация. В статье исследуются условия влияния беби-экономики на развитие глобальных рынков
высоких технологий. Беби-экономика рассматривается как первый этап нано-экономики, когда создаются
условия развития личности в семье, детском садике, школе, университете. Автор статьи использовала
пример практики Сингапура, Финляндии и США относительно формирования систем воспитания и обучения в
дошкольных учреждениях, школах, профессиональном образовании и университетах. И, отдельно,
определяются условия влияния беби-экономики на функционирование глобальных рынков высоких и нанотехнологий. В выводах очерчивается возможность использования опыта перечисленных стран в украинских
реалиях.
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INFLUENCE OF BABY ECONOMY ON FORMATION AND DEVELOPMENT OF GLOBAL
MARKETS OF HIGH AND NANO TECHNOLOGIES
Annotation. The article examines the conditions for the influence of the baby economy on the development of
global high-tech markets. Baby-economy is considered as the first stage of the nano-economy, when conditions for the
development of the individual in the family, kindergarten, school, university are created. The author of the article used
the example of the practice of Singapore, Finland and the United States on the formation of systems of education and
training in preschool, schools, vocational education and universities. And, separately, the conditions of influence of
baby economy on the functioning of global markets of high and nano-technologies are determined. The conclusions
outline the possibility of using the experience of these countries in the Ukrainian realities.
Key words: baby economy, nano-economics, education, training, sociology of personality, high and nano-technologies.
Formulation of the problem. The scientist born in the family. This thesis is relevant in the present. Therefore
it is important to track the impact of education and conditions sotsiologizatsii child to identify opportunities to
participate in global markets higher and nano-technologies. The overall objective can be formulated as follows: to
determine the need for national education specialist for the development and introduction of high technologies in the
global environment.
Analysis of recent research. In a globalized determined by factors that shape it. These factors are formed at
different levels of the world economy, namely mega-; macro-; micro-; meso and nano. Mega factors are objective
international environment factors, which include the activities of international economic organizations and functioning
of transnational corporations. Macro factors are determined by activity of the State as a subject of international
economic law. Meso-level activity sectors represented and internal regions and micro level - the activities of enterprises
and organizations. Nano-factor, which include extreme manifestation of a micro-level, and that human activity as an
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economic subject. Nano-factor forms a section of economics as nano-economy. Nano-economy (Arrow, 1951), in turn,
depends on its constituents such as baby-economy (when human activity depends on how the person was brought up in
childhood) (Ostapenco, 2015); Nano-economy (man as the main agent of economic activity, which depends on the
efficiency of economic behavior of businesses, industries, governments and international organizations); nanotechnology economy (as analysis of person who develops and implements nano-technology crown as personal
fulfillment).
G. Kleiner (Kleiner, 2004), the Russian scientist and economist has determined that one of the approaches to
the understanding of nano-economics is the interpretation of its component features - Baby economy.
Bold unsolved aspects of the problem. A common problem is the formation of global markets and high nanotechnology, unresolved issue is the impact of these processes is man, and man is the main subject of these processes, we
note that a person creates the character of a scientist in the family framework of education in certain educational
institutions, implies the existence of a level of international economic relations as nano. Process baby is actively
developing the economy in countries such as Singapore, Finland and the United States. The author has allocated most of
these States, as are the countries with the highest ratings in international competitiveness and high levels of innovation
systems. An example of these States to the formation of the baby-economy will be useful for Ukraine to active
development of education and educational systems are forming relatively young age of inventors who will become
future innovators and high levels can affect global markets of high technology.
The wording of Article targets and setting objectives. Define the system Baby economy in countries such as
Singapore, Finland and the United States to form areas of educational reform and education system in Ukraine for
directions to define the impact on global markets of high technology.
Presenting main material. It should be noted that the baby's economy indirectly affects the formation and
development of global high technology markets. After tracking the promising young generation that is able to introduce
new knowledge in the economy and in technology, and the arts, players of global high technology market (international
economic organizations (such as the UN, WTO, IMF, etc.) and TNK, TNB and others) form his future at the nano level
using global approaches of high technology.
Nano-economy is emerging within families when a family gives birth to a child and helps her in the
sotsiologizatsii. A family dependent and affects the demographic situation in the country. Consider separately the
demographic situation in countries such as Singapore, Finland and the US and its impact on the baby's economy. These
countries were chosen because in international rankings of competitiveness they often occupy leading positions and are
states - representatives of the most active regions of the introduction of high and nano-technologies, such as South-East
Asia (Singapore), Western Europe (Finland) and North America (USA) .
Yes, Singapore is generally favorable demographic situation, defined by a certain set of indicators
[www.singstat.gov.sg]: in 2016, the population of Singapore was 5,673,000 people, which compared to the year 2015
increased by 1.3%. The citizens of Singapore are 3933000 persons and those temporarily living in the country is
524,600 people. Singapore is not a big country (total area is 719 thousand. M sq.) And the population density is 7797
inhabitants per square kilometer.
The age structure of the population of Singapore is as follows: a person under 20 years - 835 000, from 20 to
64 - 2610100, 65 years and older - 487,000 people. The average age of residents in Singapore - 40 years. Fertility and
mortality in this country are as follows: birth rate in 2015 was 42,185 children, and deaths in the same year - the birth
19862. That is more than twice the death rate. Index opportunities for women to have a child of this country is 1.24, ie
the average woman gives birth to a child. Index of infant mortality is 1.7. That is a thousand newborns account for
nearly two deaths of infants. Life expectancy is 82.7 years for women - 80.4 years and for men - 84.9 years.
Consider the education system in Singapore, namely pre-school, school and vocational and higher education in
this country. Preschool education is fairly well developed, as the statistics [www.skoolopedia.com] 99% of preschool
children attending preschool institutions. Note that the age of entry to school in this country is 7 years. It is believed that
children from 2 months to 6 years are just pupils of preschool education system in Singapore. All preschool educational
establishments are divided into two groups: Child Care Center (Children's educational centers), Kindergartens
(kindergarten) and Game Group (Playgroups). Children's educational centers to include infant centers (of 476) and
Children centers (of 1303). A kindergarten has just 495 - a three-year child care.
In Singapore use such theoretical approaches to preschool education [www.skoolopedia.com]: Montessori,
Waldorf Stein, based on games, Reggio Emilia method lofty goal, the theory of multiple intelligence, holistic mental
learning. In this Asian country, parents have a wide selection of pre-school institutions where they act about 1800 units
[www.skoolopedia.com]. The most common is the system Sengkang, who has 90 children's educational centers. The
country in 2015 spent 360 million. Singapore dollars on subsidies for 79,000 children and infants to make the educational
process. The average payment for the child in a children's institution in Singapore is S $ 1,007 (in May 2016).
This system of preschool education education you have enough positive aspect in shaping personality. Kids get
the initial years sotsiologizatsii experience when visiting a kindergarten or similar institution, young Singaporeans get
first experience with others and learning experience some competence to be with this child and adult life. Such early
sotsiologizatsii provides that kids are configured to communicate with peers and older people and getting them to
counter attitudes and skills. In addition, it is possible for parents to engage in their own lives and advance the career
ladder. Mothers have to work and receive subsidies from the state and fully educate a child who, going to high school
already has experience sotsiologizatsii, as we noted.
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Note that a preschool experience you study leads to the formation of young researchers in the future may
become inventors and implementers of new technologies. Global markets high-technology and nano beginning with
early childhood education, when this system of education depends on the interest and the possibility of testing
something new and unusual. Understanding this should happen at the state level. The system of preschool education is
part of the educational system of the country. In Singapore there is an understanding of and among the parents, and at
the government level.
Preschool education is gradually flowing into the system of secondary education. In Singapore, it has a
structure that characterizes exit declarations school graduates in an environment of higher and professional education.
Thus, primary secondary education [www.classbase.com] lasts 6 years, from 7 to 13 years. The system is
divided into four-year degree (from grade 1 to grade 4) and two-year degree (5th and 6th grades). From the beginning
the seventh grade secondary secondary education, which lasts 4 years for children from 14 to 17 years. This secondary
secondary education can be divided into education and enlightenment Express Normal. These levels are based on the
Cambridge system. Thus, children can choose from the following levels: Special, Express, Normal "Academic" and
normal "technical". Distribution studies on specific competencies going from seventh grade and continues to release
from the school with 10 class. In Ukraine, we are only beginning to form a specialization in high school and the
experience of Singapore would not be superfluous.
In Singapore there are statistics [www.moe.gov.sg] on the number of schools and types. For example, in
Singapore, there are 366 schools, 182 of which belong to the primary school, 154 - to the secondary (middle) schools,
16 - the school of mixed type (when combined primary and secondary, or secondary to colleges) and 14 colleges.
Among these 366 schools accounted for 274 government, trust the government - 76, independent - 8 specialized
independent - 4 and special - 4.
Modern Singapore - is one of the world leaders in developing and implementing university programs
[www.hotcoursesabroad.com]. University education the country has considerable global level, especially since trains
highly qualified specialists in the field of telecommunications and information technology. Singapore is also home to a
significant number of world-class universities, occupying high positions in the list of main universities.
Higher education includes institutions and universities, which are quite popular among the population. By
institutes include Institute of Technical Education, polytechnics and other educational institutions. Therefore, technical
education institutions offer programs that are technical. National standard authority to obtain skills to graduation
certificate is the Singapore Institute of Technical Education, its training areas include: connecting science, business,
design, media, electronics and information and telecommunications technology, engineering and tourism.
Polytechnics such as Nanyang Polytechnic, exercise training to obtain specific skills for working in a particular
workplace. Other educational institutions are independent educational institutions that train highly qualified professionals.
These institutions are independent institutions and those that are not based Singapore Ministry of Education.
University of Singapore is a unique event that provides baccalaureate education (undergraduate) and postuniversity (postgraduate). The universities of this country is based public, private, national and industry. These various
universities students have 3-4 year undergraduate programs in two areas Bachelor of Arts (BA) and Bachelor of Science
(BS). Post-university education includes two levels: the master's level (1-2 years) and PhD-level (2-5 years). Postuniversity education creates special requirements occur in different areas of learning and different areas of research.
Table. 1 shows the system of university education in Singapore. Other areas of research and education reflect
the number of students that higher education is a very popular and widespread in the country.
Table 1
Number of university students in Singapore in 2015. *
Course
Applications for entering
Passed students
Released graduates
Total
Women
Total
Women
Total
Women
Total
18124
9192
64303
32890
15236
7547
Accounting
1470
830
4723
2684
1036
556
Architecture, construction and real estate
419
262
1973
1189
539
351
Business and administration
2190
1272
7138
4027
1619
848
Dentistry
54
34
219
134
51
32
Education
294
247
955
751
401
305
Engineering Science
4934
1429
16677
4970
4374
1296
Fine and Applied Arts
466
244
1599
934
420
233
Health Sciences
569
417
1567
1126
481
353
Humanities and Social Sciences
3191
2158
11915
8054
2193
1450
Informational technologies
1247
389
4541
1452
1066
377
Law
405
171
1950
706
335
168
Mass communications
221
181
776
602
172
130
Medicine
390
176
1719
859
252
115
Natural, physical and mathematical
2147
1288
8276
4909
1835
1145
sciences
Services
199
94
725
373
342
188
*Source: www.moe.gov.sg
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From Table. 1 shows that the largest number of students enrolled in the specialty "Engineering Science",
"Humanities and Social Sciences," "natural, physical and mathematical science." By studying these areas a significant
number of women. A large percentage of women studying for women inherent directions - "education," "medicine" and
"health sciences". In general, the womenfolk approximately half of all applicants, current students and alumni.
In general, the active position of women determines the effective direction of baby when realizing that a
working mother can be well implemented, provides enough attention to their child. Model behavior within the family
becomes a projection for the successful development of the individual, which can prepare, develop and implement
efficient and high nano-technology and distribute them around the world.
Finland - European country that has the features of the demographic situation. Thus, the population of this
country in 2016 is 5,523,904 persons [www.worldmeters.info]. This figure increases each year by nearly 0.37%. The
net migration rate is from 21500 to 11601 people a year, when arriving in Finland more than leaving it. The average age
of the population is 42 years. Indicator give birth to a child is 1.75 per 1,000 women. The average population density is
18 people per 1 square. km. The urban population of Finland is 83.6% and the share of the population of this country in
the world is 0.07%.
Sexual structure of the population in 2016 is as follows [www.countrymeters.info]: 49,1% men (2,722,249
people) and 50.9% of women (2,822,885 people). Traditionally, European countries, in Finland more women than men.
Women of childbearing age birth year 5911 babies (98 babies born on the day). 50,457 people die each year (88 each
day). As we see more births than deaths and the rate of natural population is positive, because it comes every year more
than dying.
These indicators are positive for the development of nano-economy as demographic changes in population is
one that actively affect the life of the individual. Thus, the fertility of the population is determined by the ability to have
children and to rear worthy members of society. This training takes place in the educational system of the country, we
will consider further.
Usually educational system consists of pre-school, secondary and university education. Overall pre-school
education in Finland lasts for 6 years in the Finnish children. Like Singapore preschoolers Finnish children attend
educational centers and kindergartens [www.expat-finland.com]. These educational institutions may be municipal and
private. Finnish parents have the right to choose on preschool education and it should be noted that 98% of children of
appropriate age attend kindergartens. Education Programs provide employment for the whole day and part-educational
den.70% children attending educational institutions with a full day.
Nanotechnology inventors formed in kindergartens and in working mothers, so in Finnish families are all
prospects for training and transfer of skills to children in the future is the potential for the development of high
technology.
When going to school to learn a little fin in elementary school for 9 years and three years in high (secondary)
school [www.classbase.com]. Primary school is universal school, which lasts from 1st class to 9th, when the baby of 7
years come to this school and studying for 16 years. The first four years of primary school education is for the
individual programs and students acquire skills sotsiologizatsii. After primary school student a certificate.
School is a specialized and can be professional, which taught kids from 16 years to 19 high school classes are
small - 20 people, friendly atmosphere and free travel in the municipal transport. In the Finnish high school after
graduation also provided a certificate (certified diploma) and child acquires competence for further studies at university
or polytechnic institute.
Higher education in Finland is characterized in that it consists of universities and polytechnic institutes
[www.euroeducation.net/prof/finco.htm]. Thus, the Ministry of Education and Culture of Finland has 14 universities,
two of which are based state and the rest - a public corporation. Total in Finland there are 170 000 students to
universities. Since 2010 universities have been separated from the state, but the state continues to initial funding of
universities. State funds make up 64% of the budget of universities. The remaining funds come from external (usually
private) donors.
In that the Ministry of Education and Culture of Finland, there are 24 polytechnic institutes. Since 2015, these
educational institutions are independent education centers that combined with practicing companies of the country.
Today polytechnic education is in the process of reform. The number of students of polytechnic institutions in Finland
in 2012 was 140,000 people.
The higher education system of Finland provides for three cyclical programs: The first cyclical program bachelors (3 years at universities, polytechnics to 3.5-4.5 years); second cyclical programs - Bachelor specialized
training in foreign language (usually English); third-cyclical programs - training PhD students.
There are data [www.tilastokeskus.fi] Statistics of Finland that the total number of students (157,436 people)
53.1% - women. In sectors such as administration and commerce, health and social services sector, culture and
humanitarian and educational sectors are female students - more than 50%. Technology and transport, renewable
resources sector study increasing number of men. A gender perspective is one that decided in favor of women and
female influences the child, she educates. Yes, the baby's economy, beginning in kindergarten, developed in higher
education and child turns to a full member of society and an employee who develops the economy as a whole.
Higher education in Finland is that has developed a system of pre-school and secondary education. Higher
education is a highly specialized and aimed for work in different sectors. The system involves training doctors PhD
implementing high technology and influence the development of knowledge and nano-nano-making.
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Baby in the US economy develops efficiently, because it is a country of many opportunities and prospects.
This country is attractive to people from different countries. The demographic situation is characterized by the
following data [www.infoplease.com]: in 2015 a total population of 281,421,906 people, including 138,053,563 (or
49.1%) - men, and 143,368,343 (or 50.9%) - women. The age structure of the population is also colorful: the largest
segment of the population accounted for by age from 25 years to 34 - 14.2%; in age from 35 to 44 years - 16.0%; in age
from 45 to 54 years - 13.4%. That person aged 25 to 54 years is the basis of population. The average age of the US
population - 35 years. This is a rather young population has enough potential.
Natural population movement is shown by the following figures: in 2012 births in the US were 3,952,841
people, and died in the same year - 2.513 million persons. As you can see, there are more births than deaths, it confirms
the positive demographic situation in the country. And also shows that young potential parents have every opportunity
(physiological, physical, psychological and mental) on the birth of a child.
As we noted, the United States is a country of immigrants. Thus, according to 2015 the number of immigrants
in the United States amounted to 1,051,031 person [www.dhs.gov]. Immihrovanyh largest number of people came to
this country from other states of America: 439,228 people. Somewhat fewer immigrants from Asia (405,854 persons)
and Africa (98 677 people). And the traditional supplier of immigrants in the US sent 90,789 visits Europe in 2015.
Living standards and requirements for training and education provide that child immigrant to the United States may
have more prospects than in their country and to develop their skills and competencies so as to become a progressive
member of American society and promote the traditions of the nation that people of immigrant represents in new world.
Of course there are negative aspects of immigration, but the US progressively cope with them.
Baby economics begins with pre-school education and training. In the United States come to school at the age
of 6-7 years, before the kids are educated at home or in kindergarten. The number of children attending preschool is
growing, but not as large as in Singapore or Finland. So in 2013 the number of children aged from 3 to 5, visiting the
children's institutions amounted to 65% of all children of this age. Statistics confirms [www.nces.ed.gov], that in 2013 a
three-year children attending child care was 42%, four years of children - 68%, and five-year - 84%.
In 2011, parent education young Americans who attend kindergartens had the following structure: less than
higher education - 10%; higher education - 21%; professional college level - 32%; bachelors - 20%; education more
than Bachelor - 18%. The ability to transfer their knowledge and increase their is also a factor in the development of the
baby-economy, which in turn affect global markets and the development of high and nano-technology.
Note that the US population is to have a sufficiently high level of income per capita. Thus, the statistics shows
that parents with income that is below the poverty line is 26% of income, which is 100 and 199% above the poverty line
- 22% of revenues, which is 200% or more above the limit - 51% . Thus, parents can pay garden, with a high level of
education. Overall value for money are important when choosing a school for the little American.
Secondary education in the United States provides the following levels: elementary, middle, secondary and
post-secondary (vocational) education. There are statistics [www.nces.ed.gov], which defines that the US secondary
schools of all levels in 2016 were included 7,613,600 people, including elementary school - 556200. In public schools
taught US 5,037,850, among which, in its all in schools for children up to 8 years studying 35402 babe students from 9
to 12 years, there were 14983. in private schools enrolled 5235 people. And vocational schools enrolled 205,160
students. It should be noted that very popular in the US is education in Catholic schools. Thus, in 2013 these schools
were trained 2,055,140 children in schools and other religious directions - 2,030,930 people. Assignment of children to
biblical truths through education is a positive factor in the education of identity and sotsiologizatsii.
Productive secondary education is the basis for study at the university and university education in the US has
its own characteristics and common features inherent high school education centers worldwide. Thus, the US higher
education system is structured [www.aacc.nche.edu]:
1) Community College - a two-year institutions, also known as technical or junior college. This 1200 two-year
institutions in the United States, which trained 11 million. Students. For those inherent colleges may transfer to
universities for undergraduate education and start a career after college;
2) four-year colleges and universities that produce Bachelor (Bachelor of Arts and Bachelor of Science). These
institutions are also preparing specialists with higher education, namely, bachelors, masters and doctoral students in
fields such as law, medicine and business. In the US there are more than 3,300 accredited regional colleges;
3) Educational professional masters program, carried out in universities in the country;
4) doctoral program to train PhD.
US universities are different in terms of teaching. In the US does not have a separate system of accreditation of
higher education institutions. Each university has its own autonomy and only the name of the University is an indicator
of the quality of education. Each year seems ranking universities in the US, the last in 2015 is as follows (top 10
universities) [www.statista.com]:
1. Harvard University
98% (level educational institution)
2. Princeton University
97%
3. Brown University
96%
4. Columbia University
96%
5. University of Norte Dame
96%
6. University of Pennsylvania
96%
7. Yale University
96%
8. University of Dortmund
95%
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9. Duke University
95%
10. Georgetown University
95%
US universities do not overlap with the high school and there is a gap between secondary and higher education.
However, the prestige of some universities require students to study in secondary schools with high efficiency.
American education in general, aims to practice and scientific developments made at the application level. However,
basic science also has supporters and government subsidies for the implementation of such studies. The feature of US
higher education is also teaching at Master with a practical orientation.
Conclusions. So the baby's economy is a factor and a consequence of the global market of high technologies.
Depending on the demographic situation developing systems of different levels of education and entry into adulthood
and sotsiologizatsii. Man in adulthood may be researcher, engineer or technician to be an entrepreneur and to exercise
their skills and efforts. Entrepreneurial talent is brought up in a family and educational institutions, which leads to the
formation of economically active individual. And the more these individuals better economically developed society and
its branches.
For Ukraine it is necessary to use the experience of Singapore in the formation of pre-school education at a
tender age when a child is brought up in special pre-school education and this is very popular. School is a specialized
and one which forms the competencies and translates into high school with the received research skills. Higher
education is a popular and common among young people appropriate. High school associated with industrial and other
enterprises and prepares professionals is specifically for them.
The experience of Finland could also be useful for Ukraine, for example, the average education of the country
is also one that focuses on competence and children aged 10-14 years to pass those classes that are specialized. Higher
education is also built on training for industries such as forestry, management, medicine and so on.
The experience of the United States should use the practice of research areas of universities. Certainly
Bologna system involves the creation of uniform conditions for universities, however, as in the US, would be
desirable to provide a certain autonomy of universities is to research areas and opportunities for closer
cooperation with the business sector.
Baby's economy has developed in order to create conditions for the cultivation of professionals, researchers
and innovators who would become the replacement of senior scientific generation. Today is the fifth class of technology
transfer and innovation in modern conditions of world economy and individual countries it will the next generation of
scientists and could thus affect global markets and high nano-technology.
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діяльності у Німеччині. Розкрито особливості найважливіших, всесвітньовідомих виставково-ярмаркових
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Аннотация. В статье проанализирована система поддержки международной выставочноярмарочной деятельности в Германии. Раскрыты особенности важнейших, всемирно-известных выставочноярмарочных мероприятий в ФРГ: международная промышленная ярмарка «Ганновер Мессе», международная
сельскохозяйственная ярмарка «Зеленая неделя», международная туристическая выставка «ИТБ Берлин»,
международный авиакосмический салон «ИЛА», «БАУМА». Определено, что в современной ФРГ создана и
действует разветвленная, многоуровневая, разноотраслевая и многоаспектная система поддержки
международной выставочно-ярмарочной деятельности.
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THE INTERNATIONAL EXHIBITION AND FAIR SUPPORT SYSTEM IN GERMANY
Annotation. The paper analyzes the international exhibition and fair support system in Germany. It is revealed
the features of the most important and world-famous exhibitions and fairs in Germany: the international industrial fair
“Hannover Messe”, the international agricultural fair “Green Week”, the international tourist exhibition “ITB
Berlin”, the international aerospace salon “ILA”, “BAUMA”. It is defined that the international exhibition and fair
support system in Germany has been created and continues to operate as extensive, multi-level, multi-industrial and
multidimensional.
Keywords: economic regulation, international exhibition and fair activities, “AUMA”, “Hannover Messe”,
“Green Week”, “ITB Berlin”, “ILA”, “BAUMA”.
Актуальність проблеми. У сучасних умовах виставково-ярмаркова діяльність відноситься до істотних
факторів, що стимулюють розвиток всіх галузей української економіки. Міжнародна виставково-ярмаркова
діяльність є однією з форм розвитку ділових комунікацій промислових підприємств в глобальній світовій
економічній системі, забезпечує взаємозв'язок з економіками багатьох країн світу. Виставково-ярмаркові заходи
виступають для вітчизняних промислових підприємств найбільш потужним засобом просування на міжнародні
ринки багатоцільової комерційної комунікації в умовах загострення конкурентної боротьби і зростання
проблем розширення мережі збуту продукції, як у наш час, так і в майбутні періоди.
Прагнення до успішного просування на світових ринках, гостра конкурентна боротьба, обмежені
можливості і ресурси змушують промислові підприємства звертати увагу на міжнародну виставковоярмаркову діяльність і систему підтримки участі в таких заходах у розвинених країнах світу у цілому та в
Німеччині зокрема.
Аналіз досліджень і публікацій. Наукова база в сфері міжнародної виставково-ярмаркової діяльності є
недостатньо розвиненою. Хоча в якості загальної теоретичної бази використовуються праці Ансоффа Х.,
Портера М., Друкера П., Котлера Ф., Аакера Д., Батра Р. та інших західних вчених, проте серйозних
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теоретичних робіт з державної підтримки міжнародної виставково-ярмаркової діяльності – не багато, і вони
важкодоступні для вітчизняної науки. Із зарубіжних дослідників слід згадати роботи Александрової Н.,
Алексєєва С., Македонського С., Морроу C., Петелина В., Ріделл Р., Трофімова С., Хенлона А., Уотерса Х.
В Україні окремі аспекти міжнародної виставково-ярмаркової діяльності розглядаються у працях
Бистрова Ю., Вергуна В., Волинець Л., Лук’янця Т., Молчановського Є., Савощенка А., Секеріна В.
Незважаючи на окремі наробки у дослідженні державних систем підтримки міжнародної виставковоярмаркової діяльності, окремі проблеми та аспекти залишаються ще не достатньо вивченими. Так, недостатньо
проаналізованою та мало вивченою є проблематика системної підтримки міжнародної виставково-ярмаркової
діяльності у Федеративній Республіці Німеччина, що потребує свого подальшого теоретичного обґрунтування,
комплексного та всебічного аналізу. Вищезазначені обставини й пояснюють актуальність та своєчасність
розробки теми даного дослідження. Таким чином, поглиблене вивчення системної підтримки міжнародної
виставково-ярмаркової діяльності у ФРН є важливим, як у теоретичному, так і практичному плані, що й
обумовило вибір мети цієї статті.
Виклад основного матеріалу. У ФРН не існує окремого міністерства з туризму, регулювання всієї
туристичної системи належить до компетенції Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини,
яке реалізує державну політику у сфері туризму.
У ФРН створена і діє розгалужена, багаторівнева, різногалузева та багатоаспектна система підтримки і
сприяння просуванню національного туристичного продукту у світі.
Підтримку та сприяння розвитку національної туристичної галузі надають державні, громадські,
приватні структури: парламенти Федерації та земель; міністерства; спілки: Федеральна спілка оптової та
зовнішньої торгівлі Німеччини, Федеральна спілка німецької промисловості, Спілка аграрних виробників
Німеччини та ін.; асоціації; Федеральне об’єднання промислово-торгових палат; представництва промисловоторгових палат за кордоном, як, наприклад, Делегація німецької економіки в Україні; земельні палати; Східний
комітет німецької економіки; фінансово-кредитні інститути тощо. Велику увагу приділяють цьому питанню
Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини та Федеральне міністерство фінансів Німеччини.
До того ж, у багатьох урядових відомствах існують управління та відділи, що прямо або опосередковано
надають державну підтримку (у т.ч. правову) та сприяння розвитку національного туризму та його активному
пропагуванню у світі [6, с. 3].
При цьому, у справі надання інформаційно-консультативного сприяння розвитку туристичної галузі
ФРН велику роль відіграють закордонні представництва Німеччини: посольства та генконсульства, недержавні
структури та структури з державною участю – культурно-інформаційні центри, спільні з країною перебування
ТПП, Делегація німецької економіки, виставково-ярмаркові інституції, а також корпункти Відомства
зовнішньоторговельної інформації ФРН у країнах перебування. Діюча у ФРН система надання
зовнішньоекономічної інформації у цілому та туристичної зокрема заснована на положеннях Закону про
зовнішньоекономічні зв'язки ФРН та наступних змінах і доповненнях до нього.
Враховуючи важливість туристичної сфери для німецької економіки, Уряд ФРН приділяє сприянню
розвитку туризму особливу увагу. З 1977 р. при Федеральному міністерстві економіки та енергетики Німеччини
діє спеціалізована Комісія з питань туризму, що утворена з представників туристичного бізнесу, політики,
профспілок, науки, ЗМІ та покликана підтримувати постійний діалог між економікою, наукою та політикою з
метою опрацювання виважених рішень щодо підтримки та розвитку цього сектора економіки [10, с. 21].
З метою надання підтримки розвитку туристичного бізнесу саме в Німеччині та залучення іноземних
туристів до ФРН за сприяння німецького Уряду створено Німецький Центр Туризму, який у співпраці з
земельними туристичними організаціями ФРН сприяє розвитку та пропагуванню туристичних послуг
Німеччини. З боку Уряду ФРН надається широка підтримка розвитку туристичного бізнесу: 1. Проведення
інформаційно-навчальних заходів для спеціалістів туристичного бізнесу. 2. Перекваліфікація та навчання кадрів
для туристичного бізнесу. 3. Надання компетентних консультацій фаховими спеціалістами туристичного
бізнесу. 4. Наукові дослідження та наукові проекти у галузі туризму. 5. Маркетингові проекти. 6. Надання
інвестиційної підтримки для започаткування діяльності туристичних фірм. 7. Заходи з розвитку туристичної
інфраструктури.
Уряд Німеччини надає значну підтримку пропагуванню туристичного бізнесу у ФРН та проводить
широкі рекламні кампанії з рекламування туристичних послуг. Зокрема, з 1977 р. у Німеччині започаткована
рекламна кампанія туристичного бізнесу, значна фінансова підтримка якій надається з боку Федерального
Уряду та Німецьких залізниць (АТ «Дойче Бан») [12, с. 7].
У ФРН надзвичайно широкого розвитку набула реклама туристичних послуг засобами електронного
зв‘язку, зокрема через Інтернет. З метою розвитку цього напряму діяльності у сфері туризму Федеральним
міністерством економіки та енергетики Німеччини фінансується Фаховий Центр з питань електронної торгівлі
туристичними послугами, який надає широку інформаційну та законодавчу підтримку просуванню
туристичних послуг за допомогою Інтернету.
З метою уніфікації діяльності у туристичній сфері та стандартизації надання інформаційної та
рекламної підтримки туристичній діяльності, Німецькою федеральною туристичною спілкою у 1992 р.
розроблені та запроваджені єдині у ФРН норми туристичної інформації (т.зв. «TIN»-норми). Це єдина у
Європі класифікація надання туристичної інформації, яка в певній мірі стандартизує діяльність у цій
сфері. Зазначені норми носять рекомендаційний характер, проте фірми, які бажають працювати на
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німецькому ринку, мають дотримуватися певних вимог у цій сфері, що надає змогу доводити власну
інформацію до німецьких клієнтів [9, с. 37].
На рівні ЄС Федеральний Уряд Німеччини виступає за створення єдиних рамкових та правових умов
діяльності туристичних фірм з тим, щоб запровадити єдині норми мінімальних стандартів у цій сфері,
забезпечити правовий захист німецьких споживачів туристичних послуг, сприяти заходам із захисту
навколишнього середовища, захищати вільну конкуренцію та свободу у туристичному бізнесі. Кооперація, з
точки зору Уряду ФРН, у туристичній сфері можлива лише за умови уникнення централізму на рівні ЄС.
Передачу компетенції у сфері туризму на рівень ЄС німецький Уряд категорично відхиляє, оскільки туризм є
прерогативою окремих членів ЄС і його функціонування залежить, в першу чергу, від національних
особливостей країни.
У Німеччині туроператорська та турагентська діяльності не підлягають ліцензуванню. Для відкриття
туристичної фірми необхідно звернутися до місцевих органів влади, які уповноважені видавати відповідні
дозволи. Вартість такого дозволу становить 20 євро. У разі, якщо туристична фірма продаватиме залізничні або
авіаквитки, необхідно звертатися з проханням про отримання ліцензій. Ліцензії на продаж залізничних квитків
видаються ТОВ «Дойчес Райзебюро» (генеральним агентом німецької залізниці «Дойче Бан»), на продаж
авіаквитків – представництвом «ІАТА» у Франкфурті-на-Майні. Виставково-ярмаркова діяльність у ФРН
регулюється, передусім, т.зв. «Законом про підприємництво» (нім. – «Gewerbeordnung» – «GewO») від 21
червня 1869 р. із відповідними змінами і доповненнями (останні від 07 липня 2005 р.) [11, с. 67].
При цьому, розділ ІV зазначеного Закону «Ярмарки, виставки, ринки» містить ст. 64-68, які надають
визначення ярмарку, виставки, оптового ринку, тижневого ринку, спеціалізованого ринку та ярмарку. Так,
закон визначає ярмарок наступним чином: «Ярмарок – це обмежений у часі захід, що, як правило, регулярно
повторюється, та під час якого певна велика кількість експонентів демонструє суттєву пропозицію товарів
однієї або декількох галузей господарства і, переважно, за зразками, реалізує їх професійним перепродавцям та
великим професійним споживачам». Виставка визначається як «... обмежений у часі захід, під час якого велика
кількість експонентів демонструє представницьку пропозицію товарів однієї або декількох галузей
господарства, реалізує їх, або через цю пропозицію інформує з метою збільшення збуту».
Ст. 68а визначає правила реалізації під час виставкових заходів їжі та напоїв. Ст. 69, 69а, 69b визначають
порядок призначення заходу, відмови у призначенні та вимоги до організаторів, право участі та порядок відмови в
участі. Зокрема зазначається, що компетентна установа за заявою організатору виставкового заходу визначає тему,
період та години роботи, місце проведення виставкового заходу. За заявою, у разі, коли це не суперечить суспільним
інтересам, такі заходи можуть бути розписані на довші періоди, а ярмарки і виставки на період – до 2 років.
Призначений захід заявник зобов’язаний провести. У разі, коли призначений ярмарок або виставка не можуть бути
проведені, заявник повинен негайно повідомити про це компетентний орган письмово [8, с. 358].
Ст. 70 і 70а визначають підстави для прийняття чи відхилення заявки на проведення заходу. Заявка
може бути відхилена у разі, якщо захід не відповідає за характером визначенням, наведеним у Законі; якщо
факти підтверджують припущення, що заявник не здатен провести захід з необхідною відповідальністю; якщо
захід суперечить суспільному інтересу, особливо, що стосується безпеки учасників заходу, їхнього життя та
здоров’я, або коли є інші побоювання щодо порушення суспільної безпеки та порядку. Компетентний орган у
суспільних інтересах; коли це необхідно для захисту життя, здоров’я учасників заходу; може висувати до
організаторів додаткові умови та з тих самих причин змінювати та доповнювати їх. Компетентна установа може
у термінових випадках тимчасово змінювати визначені години роботи та місце проведення заходу.
Компетентна установа може відкликати дозвіл на проведення заходу у разі наявності чи виявлення підстав для
цього, викладених у цьому Законі.
Під час таких ярмарків-виставок підприємці демонструють певний асортимент власних виробів та
товарів у різноманітних галузях виробництва. Ці вироби та товари пропонуються промисловим групам
підприємців з метою укладення контрактів на продаж та перепродаж у мережах вільної (власної) торгівлі
Німеччини й за кордоном.
Організатор виставково-ярмаркового заходу має право щодо надання дозволу учасникам ярмаркововиставкового заходу на продаж певної (обмеженої) кількості товару чи виробів у конкретно визначений час.
Взагалі, у Німеччині існує практика проведення виставок товарів та виробів без праву продажу товарів
з метою укладення контрактів на продаж та перепродаж представлених зразків товарів та виробів.
Проведення усіх без винятку ярмарків, виставок та базарів регулюється Урядом ФРН чи урядами
федеральних земель Німеччини та іншими органами місцевої влади за ініціативою промислових та приватних
об’єднань, союзів. Органи влади визначають місце, територію та час проведення таких заходів [7, с. 339].
Також можна відзначити діяльність у Німеччині постійно діючих підприємств та товариств, які
займаються організацією та проведенням ярмарково-виставкових заходів (ТОВ «Франкфуртська виставка»,
«Ганноверська» та «Мюнхенська виставки», «Штутгартська» та багато інших фірм і підприємств).
Під час проведення щотижневих ярмарків та базарів з продажу промислових товарів і продуктів
харчування, продаж всіх товарів та виробів здійснюється виробниками і промисловцями з перепродажу в
певному обсязі.
Одночасно слід зазначити, що головною спеціалізованою та компетентною установою у ФРН з питань
проведення міжнародної виставково-ярмаркової діяльності виступає «Німецьке товариство виставок і ярмарок»
– «АУМА» (нім. – «Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.» – «AUMA»).

54

Стратегія розвитку України

До найважливіших, всесвітньовідомих виставково-ярмаркових заходів у ФРН слід віднести:
міжнародний промисловий ярмарок «Ганновер Мессе» (нім. – «Hannover Messe»), який є традиційним
щорічним виставковим заходом. «Ганновер Мессе» – одна з головних бізнес-подій року, провідна промислова
виставка у світі, експозиція якої присвячена представленню досягнень основних сфер індустрії –
машинобудування, верстатобудування, електроенергетики, електроніки, технологій автоматизації тощо.
Ярмарок є найважливішою подією світового масштабу у сфері технологій, жодна інша виставка не концентрує
так свою увагу на темах технологій, інновацій та автоматики, як Ганноверський ярмарок «Ганновер Мессе».
Ганноверський ярмарок є одним з найважливіших кон‘юнктурних барометрів світової економіки. Цей
ярмарок з близько 7 тис. експонентами із 70 країн світу є не тільки найбільшим промисловим ярмарком, а й
місцем, де відбувається тестування ринків з огляду стану речей у промисловості інвестиційних товарів.
Продукція, яка виставляється на цьому ярмарку, може мати важливий вплив на майбутній розвиток
продуктивності у найрізноманітніших галузях народного господарства. Мистецтво інженерів промисловості
інвестиційних товарів полягає в тому, що станки, роботи та автоматизовані комплекси з використанням
найсучасніших інформаційних технологій допомагають розвивати високотехнологічні продукти. Інженерне
мистецтво, яке представляють у Ганновері, це власне «гумус», на якому може процвітати таке необхідне
зростання економічних темпів народного господарства. Підписання контрактів на цьому ярмарку є індикатором
того, в якій мірі промисловість інвестує у ефективні виробничі методи і, тим самим, свідчить про наявність
передумов для подальшого економічного розвитку [4, с. 4].
Як правило, в рамках «Ганновер Мессе» презентуються вісім незалежних тематичних заходів-рубрик:
1) «Автоматизація промислового виробництва», 2) «Мікротехнології», 3) «Транспорт і автоматизація»,
4) «Енергетика», 5) «Компресорне устаткування і використання вакууму», 6) «Заводське устаткування та
інструменти», 7) «Субпідряд», 8) «Дослідження та технології», а також проводиться т.зв. ярмарок вакансій [10, с. 22].
Перелік продукції, що буде представленою на цьому виставковому заході, - надзвичайно великий
та різноманітний. Відвідувачі виставки у повному обсязі можуть отримати інформацію про останні
промислові новинки. Крім огляду експозицій фахівці можуть брати участь у конференціях, що
проводяться, як правило, за чотирма основними тематичними розділами: «Зовнішня торгівля»,
«Енергетика», «Технології» та «Економічна політика».
Починаючи з 1995 р., українські підприємства та науково-дослідні установи традиційно беруть участь у
цьому важливому міжнародному виставковому заході. Офіційним організатором української національної
експозиції на «Ганновер Мессе» виступає німецька компанія АТ «Дойче Мессе». Міжнародний
сільськогосподарський ярмарок «Зелений тиждень» у м. Берлін є традиційним щорічним виставковим заходом,
який проводиться з 1926 р.
Тематично ярмарок присвячений презентації продукції, новітніх технологій і техніки в галузях
рослинництва, тваринництва, лісового господарства, харчової промисловості, садівництва. Організатором
ярмарку виступає виставковий центр ТОВ «Мессе Берлін». На ярмарку з року в рік пропонується для
ознайомлення та продається харчова продукція різних країн-учасниць, проводиться дегустація національних
напоїв та страв на загальній площі у 115 тис. кв. м.
Як правило, на «Зеленому тижні» репрезентують свою продукцію більше 1,6 тис. фірм-учасниць з 55
країн світу на більше, ніж 1600 стендах. На величезній виставковій площі представляються не тільки виробники
сільгосппродукції, але і різноманітні тематичні програми: регіональна їжа, садівництво, полювання і
рибальство, концепції ведення сільського господарства, виробництво екологічно чистих продуктів, здорове
харчування (окремою програмою – здорове харчування для підлітків) та «розумне споживання» [5, с. 5].
Виставку-ярмарок «Зелений тиждень» відвідають у середньому до 0,5 млн. осіб. З них 22%
належать до представників сільськогосподарських та лісових господарств, 14% – торговельних компаній,
10% – харчової промисловості, 8% – садівництва. За результатами опитування, у середньому 15%
представників ділових кіл укладають контракти під час цього заходу. Причому, до 90% учасників
«Зеленого тижня» з 45 країн світу не в перший раз беруть участь у цьому всесвітньо визнаному
сільськогосподарському ярмарку, – серед них і Україна.
Роботу ярмарку висвітлюють більше 4 тис. акредитованих журналістів з 75 країн світу. У ФРН про цей
ярмарок щорічно знімаються та транслюються у середньому 750 телепередач загальною тривалістю 50 годин.
Відвідувачами павільйонів Берлінського виставкового комплексу «ICC Berlin» витрачається більше 60 млн.
євро, тобто в середньому кожен гість ярмарку витрачає більше 132 євро [6, с. 7].
Ярмарок користується стабільним великим інтересом у публіки. Одним з улюблених залів для
відвідувачів є павільйон «Пригоди на селянському дворі», де докладно та наглядно розповідається про
замкнений цикл сільськогосподарського виробництва: від умов утримання домашньої худоби та птахів до
виробництва з них продуктів харчування. На ній, в окремих павільйонах репрезентуються продукти
харчування, досягнення в області тваринництва, агротехніка та нові сільськогосподарські технології.
Відвідувачі мають можливість не тільки довідатися про новинки у сфері сільського господарства, але й оцінити
смак традиційних блюд світової кухні. Для фірм-учасниць «Зеленого тижня» виставка слугує черговим шансом
знайти потенційних покупців і вийти на світовий ринок.
Продукти харчування, що відображають сучасний стиль життя, пиво з біологічно чистих компонентів і
«Wellness», теж традиційно належать до однієї з найбільш яскравих тем «Зеленого тижня». Біопродукти мають
на сьогодні в Європі т.зв. статус «стильних продуктів», тому на виставці їм виділяється окремий павільйон.
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Його назва - «Bio and the City» - переконує, що здійснення покупок у біомагазинах для молодих забезпечених
мешканців великих міст ФРН вже стало альтернативою дешевим супермаркетам.
Крім того, основні «погляди» німецьких виробників сільськогосподарської продукції доволі часто
звернені до країн Східної Європи. За даними Центрального товариства маркетингу німецької аграрної
промисловості (нім. – «CMA»), серед відносно нових членів ЄС Чехія, Польща й Угорщина є найважливішими
ринками збуту німецьких продуктів харчування [12, с. 9].
Зрозуміло, що головною метою проведення даного ярмарку є не тільки розвага приватних відвідувачів,
але, у першу чергу, налагодження комерційних контактів між виробниками та продавцями
сільськогосподарської продукції. Слід зазначити, що аграрний бізнес у Німеччині переживає в даний час
піднесення: з 1999 р. німецький експорт агропродукції щорічно зростає на 2 млрд. євро. У німецькому
агробізнесі зайнято близько 4,3 млн. осіб або 11% працездатного населення країни. Міжнародна туристична
виставка «ІТБ Берлін» (нім. – «ITB Berlin») вважається найбільшою світовою подією подібного типу в індустрії
туризму, участь в якій щорічно беруть більше 10 тис. провідних туристичних фірм зі 180 країн світу. Провідні
світові позиції даного заходу підтверджуються тим фактом, що ¾ його учасників та майже 30% його
відвідувачів приїжджають із-за кордону. Це перетворює «ITB Berlin» на головний форум для спілкування та
маркетингу світового туристичного сектора.
Цей традиційний виставковий захід проводиться у Берліні з 1966 р. Тематично виставка присвячена
презентації досягнень та відповідно особливостей: технологій подорожей, авіакомпаній та аеропортів,
подорожей для молоді, круїзів, культурного туризму, світу книг про «ITB», навчального «ITB»-центру.
Організатором ярмарку виступає виставковий центр ТОВ «Мессе Берлін». На виставці з року в рік
пропонується для ознайомлення та продається продукція, що належить до сфери спорту та туризму.
Усім туристичним компаніям світу цей захід відомий як провідний форум для спілкування та
встановлення комерційних зв’язків у світовому туристичному бізнесі. У ході виставки, крім власне огляду
експозиції, можна брати участь у різноманітних семінарах, симпозіумах, зустрічах з експертами, круглих
столах для преси тощо [2, с. 3].
На «ITB Berlin» представлено усі сегменти туристичної індустрії: міжнародні федерації туризму,
національні та регіональні туристичні організації, туристичні та транспортні агентства і туроператори, готелі,
страхові компанії та ін. У свою чергу, відвідувачі виставки також є представниками індустрії бізнесу, що
пов’язана з подорожами та відпочинком. Це і туроператори, і клерки турагентств, і готельні менеджери, і
видавці спеціальної літератури з туризму.
Учасники виставки демонструють свої досягнення широкому колу професіоналів; одночасно і для
експонентів, і для глядачів – це прекрасна можливість встановити взаємовигідні ділові відносини по всьому
світу, що є особливо важливим саме для туристичної індустрії. Щорічно на «ITB Berlin» репрезентують свою
продукцію та послуги до 10 тис. фірм (з них 25% належать, як правило, до представників німецького бізнесу, а
75% – до іноземних учасників) з більше, ніж 180 країн світу.
Загальна виставкова площа виставки становить 150 тис. кв. м., з яких 78,5 тис. кв. м. припадає на
орендовані під виставку корисні площі. У середньому вартість 1 кв. м. виставкової площі становить 137 євро.
Серед найбільш чисельних (у середньому розрахунку) за складом представників слід назвати такі країниучасниці даної міжнародної виставки: Німеччина (2,4 тис. осіб), Іспанія (0,7 тис. осіб), США (0,4 тис. осіб),
Італія (0,4 тис. осіб), Швейцарія (0,3 тис. осіб), Великобританія (0,2 тис. осіб), Австрія (0,2 тис. осіб), ПАР (0,2
тис. осіб), Таїланд (0,16 тис. осіб), Нідерланди (0,14 тис. осіб), Греція (0,14 тис. осіб), Польща (0,13 тис. осіб),
Португалія (0,12 тис. осіб), Мексика (0,12 тис. осіб), Марокко (0,12 тис. осіб), ОАЕ (0,12 тис. осіб), Індонезія
(0,11 тис. осіб), Єгипет (0,1 тис. осіб), Росія (0,1 тис. осіб) [6, с. 8].
Україна традиційно бере участь у зазначеній виставці з представленням стендів окремих фірм
(загальною площею 150 кв. м.).Міжнародний авіакосмічний салон «ІЛА» (нім. – «ILA»). Один раз на два роки у
Берліні проходить одна з найбільших у Європі аерокосмічних виставок. Як правило, в ній беруть участь більше
1 тис. експонентів з 40 країн світу. Фахівці пов‘язують активну участь у роботі виставки багатьох відомих фірм
з позитивними сигналами у цій сфері в досить критичний період для авіаційної та космічної індустрії.
Відвідувачі салону можуть ознайомитися з усіма головними сегментами ринку – від комерційних авіаційних
перевезень, військової авіації до космонавтики і авіації загального призначення, а також авіоніки та бортових
систем літальних апаратів.
Поряд з французьким авіасалоном «Ля Бурже» «ІЛА» є традиційним місцем презентації досягнень у
космічній сфері. Серед традиційних фірм-учасниць авіасалону присутні такі відомі виробники як: «АНТК ім.
О.Антонова», «Airbus Military», «Agusta Westland», «Arianespace», «Astrium», «BAe Systems», «BGT/Diehl»,
«CAE Elektronik», «Eurocopter», «Eurofighter», «Eurojet», «Fairchild Dornier», «GKN Aerospace», «IBCOL»,
«Aerospace», «Lufthansa Technik», «Kayser-Threde», «LITEF», «MAN Technologies», «MEGGITT», «MTU Aero
Engines», «NHI», «OHB», «Pilatus», «Rolls-Royce», «Thales» [3, с. 2].
Україна також традиційно бере участь у даному важливому виставково-ярмарковому заході. «БАУМА»
(нім. – «BAUMA») – найбільша будівельна виставка у світі, на якій демонструються світові досягнення у галузі
будівельної техніки та обладнання для виробництва будівельних матеріалів, перевезення вантажів. Вона
проводиться у Мюнхені кожні три роки, впродовж більше, ніж 60 років.
Характерною особливістю виставки «BAUMA» є те, що одночасно з показом традиційної будівельної
техніки, демонструється гірнича техніка і новітні технології відкритих та підземних розробок корисних
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копалин, будівництва тунелів, підготовки сировини і транспортування (модифіковані навантажувачі, бурові
тунелепрохідні машини і екскаватори, пристосовані для безперервного процесу буріння породи), підіймальнотранспортна техніка (електричні і дизельні підвісні монорельсові конвеєри для транспортування людей і
вантажів під землею), машини для роздільних наземних робіт і обладнання для розробки відкритим способом, а
також обладнання для збагачення сировини. Всебічно представлені такі сфери, як геологія, геофізика,
консалтинг. Через це виставка одержала додаткову назву «BAUMA MINING».
Виставка проводиться на території виставкового комплексу ТОВ «Мессе Мюнхен» - одного з лідерів
серед світових виставкових організацій. На всіх континентах світу щорічно під її безпосереднім керівництвом
проводяться близько 40 виставок промислових і споживчих товарів, досягнень індустрії високих технологій. У
цих заходах беруть участь більше 30 тис. експонентів з більше, ніж 90 країн світу [1, с. 3].
Для проведення виставки надаються близько 0,5 млн. кв. м. виставкових площ. У виставці, як правило,
беруть участь понад 2,6 тис. фірм-експонентів з 45 країн світу. Частка зарубіжних учасників перевищує 50%.
Виставка проводиться також за сприяння Союзу німецьких машинобудівників (нім. – «VDMA»).
Нині промисловість будівельних матеріалів і гірнича промисловість потребують сучасних машин і
матеріалів для здійснення проектів у галузі житлового будівництва, транспортної інфраструктури, паливноенергетичного комплексу, водопостачання тощо. Виставка «BAUMA MINING» може надати суттєву підтримку
щодо пошуку і вибору необхідної будівельної техніки, а також знаходження найбільш широких ринків збуту
для виробників цієї продукції.
Виставка «BAUMA MINING» супроводжується низкою великих міжнародних симпозіумів, конгресів,
зокрема в її рамках традиційно проводиться міжнародний симпозіум з будівництва тунелів, мікротунельного
будівництва, з техніки і технологій будівництва доріг, Німецький день машинобудування з автоматизації і
роботизації у будівництві, ливарний конгрес тощо.
Висновки. Отже, у сучасній ФРН створена і діє розгалужена, багаторівнева, різногалузева та
багатоаспектна система підтримки міжнародної виставково-ярмаркової діяльності. В рамках функціонування
цієї системи сприяння розвитку національної туристичної галузі надають державні, громадські, приватні
структури: парламенти Федерації та земель; міністерства; спілки: Федеральна спілка оптової та зовнішньої
торгівлі Німеччини, Федеральна спілка німецької промисловості, Спілка аграрних виробників Німеччини тощо;
асоціації; Федеральне об’єднання промислово-торгових палат; представництва промислово-торгових палат за
кордоном, як, наприклад, Делегація німецької економіки в Україні; земельні палати; Східний комітет німецької
економіки; фінансово-кредитні інститути. Велику увагу приділяють цьому питанню Федеральне міністерство
економіки та енергетики Німеччини та Федеральне міністерство фінансів Німеччини. Крім того, проведення
усіх без винятку виставково-ярмаркових заходів регулюється Урядом ФРН чи урядами федеральних земель
Німеччини та іншими органами місцевої влади за ініціативою промислових і приватних об’єднань та союзів.
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ
СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій світового фінансового ринку в
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Актуальність проблеми. Однією з провідних рис розвитку світового господарства на сучасному етапі
є глобалізація світогосподарських відносин, яка має об’єктивний характер і виступає результатом еволюції
світової економіки, адже початок ХХІ століття характеризується як період інтенсифікації глобалізаційних
перетворень, активізації процесів трансформації глобального економічного середовища. Посилення
взаємозв’язку і взаємозалежності національних фінансових ринків призвело до формування єдиного світового
фінансового ринку, тенденції і характер розвитку якого зумовлені глобальним характером операцій,
здійснюваних в його сегментах. Таким чином, надзвичайно актуальним є дослідження сутнісних змін сучасного
світового фінансового ринку, що визначають його новітню якісну сутність з метою оцінки породжуваних цим
процесом глобальних трансформаційних викликів.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню теорії та методології глобальної економічної
трансформації присвячено праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як А. Гальчинський, А. Гідденс,
М. Кастельс, К. Оме, А. Ослунд, І. Радіонова, Р. Тулдер, А. Чухно та ін. Аналізу процесів розвитку світового
фінансового ринку присвячено наукові розробки Е. Азроянца, О. Білоруса, Р. Манделла, В. Новицького,
А. Поручника, Н. Рубіні, Дж. Сороса, Дж. Стігліца, Дж. Томпсона, П. Хірста, О. Шарова, Ю. Шишкова та ін.
Одночасно, незважаючи на велику кількість робіт як зарубіжних, так і вітчизняних вчених з досліджуваної
проблематики, питання оцінки розвитку світового фінансового ринку під впливом глобальних
трансформаційних зрушень вимагають подальшого опрацювання.
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Метою статті є – дослідження розвитку світового фінансового ринку під впливом глобальних
трансформаційних зрушень та визначення особливостей функціонування фінансових ринків у глобальному
середовищі та вплив фінансової глобалізації на їх інституційну інфраструктуру.
Виклад основного матеріалу. Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 років загострила
протиріччя між міжнародним рухом капіталу і розміщенням інших факторів виробництва. Незважаючи на
посилення боротьби з офшорами і тиск на банківську владу Швеи царіі в рамках боротьби з ухиленням від
оподаткування, можна зробити висновок про те, що екстериторіальнии капіталізм в цілому залишився без
змін. Рух фінансових ресурсів продовжує залишатися наи більш глобалізованою і швидкозростаючою
частиною світовоі економіки, в тои час як робоча сила та природні ресурси більшою мірою є прерогативою
національних економік. Відповідно до теорії платіжного балансу, дефіцит рахунку поточних операціи в
розвинених економіках повинен компенсуватися позитивним сальдо рахунку руху капіталу. Протилежна
картина має бути у випадку держав, що розвиваються. Так, з середини 1990-х років спостерігалося масштабно
перекачування фінансових ресурсів з краі н, що розвиваються у розвинені держави. При цьому головним
реципієнтом виступала американська фінансова система.
До певного моменту дана ситуація не викликала побоювань. Більш того, вона представлялася
виграшною для обох груп краі н. Підвищена мобільність капіталу дозволяла помітно знизити «розходження» в
процесі перекачування надлишкових заощаджень краі н, що розвиваються. Як результат, коефіцієнт
кореляціі норми національних заощаджень і норми інвестиціи скоротився з 0,89 у 1980 р. до 0,46 на початку
2000-х рр.
Одна з причин кризи полягає в тому, що великих розмахів досягла нераціональна поведінка інвесторів.
Вони продовжували робити ризиковані інвестиціі на тлі кризи, що насувається, в тому числі з нерухомістю в
умовах тривалого зростання цін на неі . Цеи ефект багато в чому аналогічнии діям вкладників, які беруть
участь у побудові фінансових пірамід, незважаючи на очевидну небезпеку таких інвестиціи .
Дану поведінку інвесторів можна пояснити специфікою свідомості людини, схильністю певноі
частини осіб до ризику, але існують і об'єктивні причини прии няття нераціональних рішень. Одна з них –
відома проблема кореляціі при колективних діях. При цьому інформація про кожного чергового інвестора, що
приєднався в даних умовах до «піраміді», сприи мається як додатковии сигнал на користь інвестування,
якии визначає рішення наступного гравця навіть на тлі попередження про небезпеку такого кроку. Таким
чином, формується інформаціи нии ланцюг, перервати якии можна тільки втручанням ззовні. При
проведенні торгів на біржі, наприклад, таким заходом є припинення торгів, якщо зміна відповідних індексів
перевищила порогову кількість пунктів. Очевидно, що для запобігання кризи аналогічні діі повинні
проводитись і на вищих рівнях регулювання економічноі активності.
Останнім часом для аналізу ірраціональності діи
інвесторів використовують принципи
неи роекономіки, міждисциплінарного напряму, на стику економічноі
теоріі , неи робіологіі
та
психологіі . Ця наука аналізує дані, одержані методом магнітно-резонансноі томографіі та іншими
способами сканування мозку, і виявляє поведінкові особливості людини при прии нятті економічних рішень.
Неи роекономіка підтверджує існування так званоі
концепціі
ілюзіі
грошеи , що виникає в
вентромедіальніи префронтальніи корі головного мозку. Вона проявляється в тому, що люди нехтують
очевидною інформацією про хибнии вплив інфляціі на покупки і в ірраціональному пориві стверджують,
що річ коштує набагато більше, ніж насправді. Ілюзія грошеи може переконати інвестора, що нерухомість
завжди буде прекрасним об'єктом капіталовкладень, оскільки, згідно з и ого помилковим баченням, ціни на
житло постіи но підвищуються. більшість зарубіжних експертів, у тому числі професор економіки Єльського
університету Р. Шиллер, вважають помилкову логіку ілюзіі грошеи однією з причин світовоі кризи.
Таким був механізм надування "бульбашки" на ринку субстандартнои
іпотеки США,
незбалансовании ріст якого відзначався саме з 2005-2006 роки. И ого «вибух» у 2007-2008 роках розглядався
і, як і раніше, розглядається багатьма як причина глобальноі рецесіі . Конкретніше треба говорити про те, що
іпотечна криза в США – результат краху національноі фінансовоі системи, викликаного втратою контролю
над глобальними дисбалансами. Формально не можна стверджувати, що глобальні дисбаланси самі по собі
спровокували кризу, так як «відплив» капіталу в значних масштабах з економіки США протягом 2007-2008
років і в наступнии період не спостерігався. Проте вони істотно підвищили небезпеку ризиків, які
накопичились в рамках національних фінансових систем західних економік, створивши канали і х
прискореноі трансмісіі і мультиплікаціі .
У 2005-2007 роках з проблемою значного дефіциту рахунку поточних операціи і масштабного, але
важко прогнозованого припливу капіталу зіткнулися вже не тільки США, але і периферіи ні західні економіки
– Ісландія, Ірландія, краі ни Прибалтики. В середньому за 2005-2008 рр. відносна величина глобальних
дисбалансів оцінювалася в 0,5% світового ВВП. По суті, значна частина цієі процентноі частки і є «погані»
інвестиціі (у тому числі суто спекулятивні), профінансовані за рахунок надлишкових заощаджень краі н, що
розвиваються, насамперед Китаю та краі н-експортерів мінеральноі сировини.
Криза дещо скоротила глобальні дисбаланси, але не усунула і х. Під і і впливом вперше за маи же
десятирічнии період відновилося зростання заощаджень у США. Незначно, але все ж таки зменшилося
негативне сальдо рахунку поточних операціи в ціи краі ні. Однак основнии внесок у скорочення
відносноі величини глобальних дисбалансів до 0,2% світового ВВП був пов'язании з різким зниженням
попиту на продукцію краі н-експортерів сировинних товарів. Отже, коригування носило переважно

№1, 2017

59

односторонніи характер. Відновлення світовоі економіки неминуче буде пов'язане із зростанням попиту на
сировину і збільшенням сукупного позитивного сальдо рахунку поточних операціи держав з експортною
спеціалізацією.
Поки що немає змін і в моделі участі Китаю в міжнародних фінансах. У наи ближчі роки ця краі на
як і раніше буде залишатися наи більшим «постачальником» заощаджень, незважаючи на певні успіхи в
заміщенні суто експортноі орієнтаціі економіки на більш широку опору на внутрішніи попит. Відповідно,
подальшии розвиток ситуаціі з глобальними дисбалансами носить неоднозначнии характер і тому
потребує більш глибокого аналізу.
Розглянемо три можливі сценаріі . Першии може бути умовно названии «ідеальним». Він
припускає поступове скорочення негативного сальдо рахунку поточних операціи
США і падіння
схильності до заощаджень в Китаі . У результаті буде спостерігатися скорочення чистого експорту КНР і
вивозу капіталу. Глобальні дисбаланси в кінцевому підсумку будуть зведені до нуля. Передумовами
реалізаціі «ідеального» сценарію є «податливість» Китаю в питаннях валютноі політики – ревальвація
юаня по відношенню до долара, а також переорієнтація на внутрішніи попит як основне джерело
економічного зростання в краі нах-експортерах сировини.
Другии сценаріи передбачає зростання суперечностеи у світовіи фінансовіи системі. Китаи
діи сно буде стимулювати внутрішніи попит, але не згорне експортоорієнтовану модель, не допускаючи
зміцнення юаня. В результаті передкризовии характер торгових відносин між США і Китаєм істотно не
зміниться: американськии чистии експорт продовжить стагнувати, негативне сальдо рахунку поточних
операціи США буде стабільно або незначно збільшуватись. За відсутності додаткового зовнішнього попиту
влада США зберігає високии
рівень держпідтримки економіки, допускаючи подальше збільшення
бюджетного дефіциту. Періодично монетарна влада США вдається до практики «кількісного послаблення» –
викупу Федеральною резервною системою казначеи ських облігаціи . Де-факто це означає використання
емісіи ноі накачки. Зростання бюджетного дефіциту і практика «кількісного ослаблення» приведуть до
ослаблення долара, що є контрзаходом по відношенню до валютної політики Китаю. Очевидно, що в умовах
конкурентних девальваціи долара і юаня інші краі ни навряд чи захочуть залишитися сторонніми
спостерігачами. У кінцевому підсумку це може призвести до широкомасштабних валютних віи н, повноі
невизначеності на світових фінансових ринках, дезорганізаціі управління світовою фінансовою системою.
Обидва запропоновані вище сценаріі сильно поляризовані. Першии передбачає кооперативнии
підхід, другии – конфронтацію. Проте окремі риси обох сценаріі в фіксуються в реальності. Зокрема,
Китаи під тиском США допустив можливість деякого зміцнення юаня. У тои же час існують різні експертні
оцінки щодо того, якии курс юаня до долара є об'єктивним і рівноважним. Більшість західних спостерігачів
говорять про необхідність зміцнення номінального курсу на 20-40% від поточних значень, що навряд чи
влаштує Пекін. Аналогічно, отримавши запевнення від Китаю про поступки у сфері валютноі політики, США
не думають відмовлятися від фіскальних стимулів і подальшого використання «кількісного послаблення» для
підтримки економіки, що створює грунт для нового витка взаємних претензіи .
Нарешті, слід брати до уваги і третіи сценаріи . Згідно з цим сценарієм, Китаи буде дотримуватися
тієі ж лініі , що і в другому сценаріі , а США відмовляться від заходів фіскального стимулювання та
експансивноі грошово-кредитноі політики. Результатом «відступу» США, швидше за все, стане не
прискорении зсув економічноі потужності на схід і зміцнення ролі Китаю у світовіи фінансовіи системі,
а вкраи низькі темпи зростання світовоі економіки і ризик новоі глобальноі рецесіі . Дании сценаріи
демонструє, що економічного потенціалу Китаю ще недостатньо для забезпечення прии нятних темпів
зростання світовоі економіки. Наслідком «відступу» США може бути скорочення китаи ського експорту, що
без компенсаціі з боку внутрішнього попиту загрожує різким уповільненням зростання економіки КНР.
На нашу думку, Украі на та інші краі ни цього регіону були на рівних позиціях на етапі свого
становлення, але певні умови відтиснули нас на останні місця в подібних реи тингах, що стосуються
діяльності фінансових установ на фінансових ринках. Адже як у нашіи , так і в інших краі нах Центральноі
та Східноі Європи банки ще за радянських часів заи мали домінуючу позицію на цьому ринку, а ринку
цінних паперів практично не було. Окрім того, швидкість та обсяги процесів приватизаціі також вплинули на
розвиток фондових ринків краі н, що розвиваються. Зауважимо, що такии
взаємозв'язок є прямо
пропорціи ним.
На світовому та вітчизняному фінансових ринках інституціональних та індивідуальних інвесторів
охопили спекулятивні настрої [2]. Ейфорія від швидкого зростання капіталів затьмарила необхідність
застосування виваженої стратегії з управління ризиками, наприклад з використанням хеджування. Подібна
поведінка та мотивація суб’єктів фінансового ринку і призвела до світової фінансової кризи.
У щорічній економічній доповіді ООН для поліпшення макроекономічного становища країн
рекомендується посилення регулювання фінансових ринків і організацій, адекватне забезпечення ліквідності в
міжнародному масштабі, перебудову міжнародної резервної системи і більш ефективне міжнародне економічне
управління, яке б включало в себе більшу кількість сторін. Згідно з основним сценарієм огляду «Економічна
ситуація в світі і перспективи на 2012 рік», зростання продукції в світі в поточному році складе лише 0,7%
порівняно з 2,5% в 2008 році і темпами глобального зростання в межах від 3,5 до 4% [1].
Фахівці ООН відзначають, що якщо нинішня кредитна криза продовжиться і ситуація у фінансовому
секторі не відновиться найближчими місяцями, в розвинених країнах, і зокрема в країнах Єврозони, в 2012-
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2013 рр. може наступити глибока рецесія, що в свою чергу призведе до зниження економічного зростання в
країнах, що розвиваються до 2,7% – цей рівень є критичним для економік цих країн, бо створює складності у
сфері боротьби з бідністю і підтримки соціальної і політичної стабільності. У сформованій ситуації в
національні економіки були спрямовані значні державні кошти, щоб не допустити падіння приватного сектора і
забезпечити відновлення економічного зростання. Провідні індустріальні держави зуміли узгодити єдину
позицію і оголосили про запуск численних стабілізаційних програм.
Таким чином, особливість того періоду світового господарства полягає в тому, що, в першу чергу, це
фінансова криза держав. Взявши на себе в першій фазі борги приватного сектора, склавши, профінансувавши і
реалізувавши дорогі стабілізаційні програми, надіславши значні кошти на соціальні потреби, у другій фазі
держави зіткнулися з гігантською заборгованістю. При цьому вони змушені постійно залучати все нові кошти
для фінансування дефіцитів держбюджетів.
Так, на кінець 2011 року банківський сектор США акумулював втрати на суму в 4,1 трлн. доларів. При
цьому американський уряд надав 3 трлн. доларів на покриття даних збитків, взявши борги банків на баланс
федерального бюджету. Аналогічна ситуація склалася і в деяких провідних індустріальних країнах Євросоюзу.
Отже, основними сферами впливу антикризової політики урядів є грошово-кредитна політика, бюджетноподаткова політика, підтримка населення, банківської системи, реального сектора економіки. Механізм
застосування та набір антикризових інструментів у кожній з країн світу відрізняється масштабами,
спрямованістю, ранжируванням за пріоритетами тощо.
На початку ХХІ ст., внаслідок циклічності розвитку глобальної економіки, відбулось масштабне
падіння світового ВВП та світового фінансового ринку (відносна самостійність фінансової й економічної
складових економіки - з одного боку, тісний взаємозв’язок і взаємодія вказаних складових – з іншого,
обумовлюють їх синхронно-асинхронну динаміку: будь-які коливання на фінансовому ринку можуть викликати
подальші зміни в реальному секторі економіки) [9].
Країни, що розвиваються досягли зростання 4,9 % ВВП в 2010 році, і 5,2 % в 2011 році за прогнозами,
що становить більш ніж у два рази перевищення швидкості прогнозованих показників для країн з високим
доходом. У більшість країн з низьким доходом ВВП виріс на 5,3 % в 2010 році. Їх перспективи, за прогнозами,
ще більше зміцніться, із зростанням на 6,5% та 6,8 % в 2011 і 2012 роках, відповідно. У багатьох країн з
високим рівнем доходів і розвитку Європи і Центральної Азії, зростання у 2009–2011 р. було невеликим,
враховуючи розмір спаду у 2008 році. У 2012 році зберігся низхідний тренд розвитку світової економіки. Темп
приросту світового ВВП знизився до 3,2: порівняно з 4: у 2011 році. Серед основних чинників, що зумовили
таку динаміку, - стагнація економік розвинутих країн ЄС та уповільнення темпів економічного зростання країн,
що розвиваються. Зниження світової економічної активності позначилось також на уповільненні динаміки
світової торгівлі. Ризик подальшого уповільнення зазначених темпів зумовили пом’якшення монетарної
політики більшістю центральних банків розвинутих країн.
Світова економіка продемонструвала гіршу, ніж очікувалось, динаміку в IV кварталі 2012 року. Так
економіка США скоротилася на 0.1% за квартал у перерахунку на рік, рецесія в зоні євро поглибилась (темпи
скорочення ВВП були наи вищими за останні чотири роки – на 0.6% до попереднього кварталу). За оцінкою
МВФ, темпи зростання розвинених краі н уповільнилися маи же до нульового рівня в IV кварталі, тоді як
економіка краі н, що розвиваються, прискорилася до 6.6%. Зростання ВВП Китаю прискорилось до 7.9% у IV
кварталі в річному обчисленні після уповільнення протягом семи кварталів поспіль. Зростання економіки
Росіі уповільнилось у IV кварталі до 2.2% у річному вираженні. У краі нах – торговельних партнерах з числа
нових ринкових економік Європи спостерігалося уповільнення зростання, низькі темпи або поглиблення
падіння економіки. Зниження ризиків різкого уповільнення економіки Китаю, а також ризиків розпаду зони
євро позитивно впливало на відновлення довіри до світовоі економіки та покращення перспектив світового
економічного розвитку. Індекси PMI (випереджаючі індикатори в обробніи промисловості) вказували на
покращення стану світовоі економіки в січні 2012 року. Позитивним зрушенням у IV кварталі 2012 року було
поновлення зростання світовоі торгівлі на 0.9% порівняно з попереднім кварталом, за одночасного зростання
у світовіи промисловості (0.2%).
Інфляція в провідних краі нах уповільнилась одночасно з поновленням тенденціі до зниження
світових цін на нафту після прискорення в попередні місяці. Інфляція в США уповільнилась до 1.7% в 2012
році порівняно з 2.0% на кінець III кварталу (2.2 % у жовтні). У зоні євро рівень інфляціі знизився з 2.6% у
річному вираженні на кінець III кварталу до 2.2% на кінець IV кварталу, незначно перевищуючи офіціи нии
орієнтир у 2%. У цілому для краі н ОЕСР інфляція уповільнилася з 2.2% на кінець III кварталу до 1.9% на
кінець IV кварталу. Базова інфляція в краі нах ОЕСР зберігалась на низькому рівні (1.5% у річному вираженні
на кінець IV кварталу) як відображення низького тиску з боку попиту. У зв’язку зі зростанням цін на
продовольство інфляція зберігалася на високому рівні в Росіі (6.6% у річному вираженні на кінець IV
кварталу) та Китаі (2.5% відповідно). Низькі базові ставки та застосування традиційних та нетрадиційних
інструментів регулювання ліквідності дозволили зупинити негатвивну тенденцію до скорочення балансів
фінансових установ та стабілізувати фінансові ринки [9].
У IV кварталі збереглася тенденція до посилення стимулюючоі спрямованості монетарноі політики
провідних центральних банків. У розвинених краі нах відсоткові ставки знизили центральні банки Австраліі ,
Ізраі лю, Швеціі , Чехіі , у нових ринкових економіках – центральні банки Бразиліі , Південноі Кореі ,
Філіппін, Польщі, Угорщини. Уперше в історичніи практиці діяльності центральних банків ФРС США на
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засіданні в грудні встановила цільовии орієнтир заи нятості. Банк Японіі в листопаді пом’якшив монетарну
політику шляхом збільшення обсягу програми викупу активів. Фінансові регулятори Великоі Британіі та ЄС
пом’якшили чинні нормативні вимоги стосовно достатності капіталу та ліквідності для активізаціі
кредитування банками економіки. Пом’якшення монетарноі політики провідними центральними банками
сприяло створенню умов для відновлення зростання у світовіи економіці та поновленню оптимізму щодо
перспектив світового економічного розвитку, припиненню негативноі тенденціі до скорочення балансів
фінансових установ, підвищенню привабливості фінансових активів з вищим ступенем ризику. Світова
економіка переживає другу хвилю глобальної кризи, для якої характерні зниження обсягу виробництва,
зростання безробіття, падіння рівня життя і загострення структурних проблем. З фінансового сектору криза
перемістилась у сферу реальної економіки і спричинила безпрецедентний спад у світовій торгівлі та
інвестиційній активності. Встановлено, що від кризи найбільше постраждали 3 групи країн: країни з
високоглобалізованими економіками; країни-глобальні постачальники сировини; країни-колишні республіки
СРСР [7].
В умовах поширення кризових тенденція важливо місце займає залучення коштів в економіку. На
сучасному етапі практично всі країни є як експортерами, так і імпортерами прямих інвестицій. Однак
інвестиційні потоки надзвичайно не рівномірні між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються [7].
Потоки капіталу в країни, що розвиваються у 2012 році були більш цікавими інвесторам,за рахунок
низьких відсоткових ставок. Чисті міжнародні потоки капіталу і облігацій країн, що розвиваються зросли в
2012 році на 34 %, після падіння на 40 % в 2009 році.
На сучасному етапі надзвичайна динамічність зовнішньої торгівлі зумовлена значною мірою розвитком
спеціалізації та кооперування виробництва в міжнародному масштабі, скасуванням багатьох обмежень у
міжнародній торгівлі, високими темпами розвитку «нових індустріальних країн». У світовій торгівлі панівні
позиції займають розвинуті країни, на частку яких припадає 2/3 обсягу експорту і така ж частка імпорту.
Відповідно близько 1/3 світових експорту та імпорту припадає на країни, що розвиваються, і країни з
перехідною економікою. Німеччина, США, Японія, Франція, Великобританія, Італія, Канада, Нідерланди,
Бельгія є найбільшими експортерами світу.
Світові фінансові активи – або ж вартість капіталізації фінансових ринків - виросла з приблизно 12
трл. дол. США у 1980 році до 206 трл. дол. США у 2007, а глибина фінансової системи, яка вимірюється
співвідношенням цих активів до ВВП, виросла з 120 до 355 % глобального ВВП за той самий період. Але
від початку глобальної економічної кризи таке стрімке зростання почало гальмувати. Станом на другий
квартал 2012 року вартість фінансових активів світу оцінювалася у близько 225 трл. дол. США, - що
перевищує передкризові значення. Величина глобальних фінансових активів зменшилася на 43 проценти
по відношенню до ВВП порівняно з 2007 роком, а якщо не враховувати недавнє зростання обсягів
державних запозичень - то на всі 54 проценти. Транскодонні потоки капіталу – включаючи кредитування,
прямі іноземні інвестиції і купівлю акцій і облігацій – відображають рівень інтеграції в глобальну
фінансову систему. У той час як частина цих потоків відображає взаємозв’язок між кредиторами і
інвесторами – з однієї сторони, і позичальниками реального сектору – з іншої, значна їх частина припадає
на міжбанківське кредитування. За останні десять років фінансова глобалізація знайшла своє відображення
у різкому зростанні транскордонних потоків капіталу з 0,5 трл. дол. США у 1980 році до свого піку – 11,8
трл. дол. США у 2007. Але це зростання перервалося під час кризи, а у 2012 році їх величина зменшилася
більше ніж на 60 % порівняно з максимальним докризовим значення.
Світова фінансова криза значно вплинула на становище домашніх господарств – у першу чергу тих, які
інвестували кошти у придбання нерухомості, залучені сприятливими умовами кредитування.
Домогосподарства, обтяжені високими боргами, постраждали від безробіття. Погіршення фінансового
становища домогосподарств викликало зниження попиту і падіння цін на житло. Власники житла також
відчули ефект знецінення їх майна. До втрати нерухомого багатства додавалися фінансові втрати, пов'язані з
падінням біржової капіталізації. Особливо великі були такі втрати в США. У зоні євро чисельність власників
акцій менше, ніж в США, крім того, тут існують більш розвинуті системи соціального захисту, і пенсійні
режими засновані на принципі розподілу. З березня 2009 р. біржові курси стали зростати, що дещо пом'якшило
вплив кризи на становище домогосподарств, але докризовий рівень ще не досягнутий. Майнові та фінансові
втрати домогосподарств призвели до того, що вони ще довго будуть віддавати перевагу заощадження
споживчих витрат. Зворотним боком планів підйому економіки, рекапіталізації банків і уповільнення
економічної активності виявилося швидке зростання бюджетних дефіцитів [7] .
Жодній із великих країн зони євро не вдалося утримати його на рівні 3% ВВП – порогу, встановленого
Пактом стабільності і зростання. В Іспанії, Греції та Ірландії бюджетний дефіцит перевищив 10%. Заходи щодо
його скорочення, прийняті різними країнами в рамках планів підйому економіки, різняться між собою за
масштабами і строками. Так, в 2012 році країни Євросоюзу планують акумулювати 1600 млрд. євро. Італії
необхідні кредити на суму в 454 млрд. євро, Німеччині – 386 млрд. євро, Великобританії – 279 млрд. євро. У
середньостроковій перспективі державна заборгованість країн ЄС продовжуватиме зростати. Згідно з
підрахунками базельського Банку міжнародних розрахунків (БМР), у 2020 році заборгованість Великобританії
досягне 200% ВВП, а в Бельгії, Франції, Ірландії, Греції та Італії вийде на рівень 150%.
Виплати за відсотками за даною заборгованістю складають в середньому по зоні євро близько 10%,
а для Великобританії, що не входить до Єврозони – 27%. У разі, якщо у світовій економіці зростатиме
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рівень облікової ставки у зв'язку зі збільшенням інфляції або іншими факторами, то країни Євросоюзу
будуть нездатні виплачувати відсотки по настільки великим боргами. Дефіцит держбюджету США досягне
в 2011 році 1,9 трлн. доларів і, щонайменше, 1,5 трлн. в 2012 році. У результаті до кінця 2011 року
державний борг США складе 80% ВВП. А в 2012 році уряд Сполучених Штатів має виплатити за
борговими зобов'язаннями 850 млрд. доларів і профінансувати дефіцит у розмірі близько 1 трильйона
доларів. Ще більш значні суми припадають на наступні роки. За оцінкою БМР, в 2020 році борг
федерального бюджету США досягне 150% від ВВП. При цьому виплати за відсотками за даною
заборгованістю вийдуть на рівень 25% від загальних бюджетних фіскальних доходів країни. До 2014
загальні борги провідних індустріальних країн Заходу досягнуть 120% їх сукупного ВВП. А при
збереженні нинішньої тенденції до 2050 року рівень заборгованості цих держав вийде на рівень 250% від
ВВП. Сучасна економічна наука розглядає подібне співвідношення як таке, що виходить за межі
припустимого.
Таким чином, в 2011 р. країни постали перед вибором: з одного боку, потрібно зменшити бюджетний
дефіцит, а з іншого – не загальмувати підйом економіки, що розпочався. Деякі, в першу чергу найбільш
обтяжені боргами країни зони євро – Греція, Італія, Іспанія, Бельгія, Ірландія і Франція, а також
Великобританія, вибрали режим жорсткої економії. Інші країни – Німеччина, США і Японія – продовжили
заходи бюджетного стимулювання. Так, у Німеччині на 2011 р. передбачені податкові пільги для
домогосподарств і підприємств на суму в 24 млрд. євро. У 2012 р. заходи жорсткої економії поширяться на всі
розвинені країни. При цьому домогосподарства і підприємства вже не зможуть розраховувати на заходи з
підтримки споживання та інвестицій, а зовнішня торгівля перестане бути двигуном економічного зростання,
оскільки всі країни почнуть обмежувати імпорт. В зазначених умовах розвитку світового господарства
збільшується значення використання нових знань, високих і просунутих технологій, виробництва продукції,
заснованої на використанні інтелектуального ресурсу. Практика економічного обґрунтування управлінських
рішень вимагає нових, нетрадиційних підходів, що враховують нові й новітні технологічні тенденції, ступінь
залучення інтелектуального ресурсу в господарський обіг.
Визначено, що останнім часом збільшуються обсяги використання фінансових інструментів зовнішніх
запозичень з метою відновлення позитивної динаміки розвитку світової економіки, серед яких інструменти
грошового ринку й торговельні кредити. При цьому тенденція скорочення частки заборгованості за
двосторонніми кредитами супроводжується збільшенням обсягів зобов'язань за багатосторонніми кредитами,
що надаються країнам міжнародними фінансово-кредитними організаціями [8]. Так, показник сукупної
заборгованості країн світу станом на 31.12.2010р. склав 506,9 млрд. дол. США, збільшившись у порівнянні з
2007 р. на 48,7%. Важливий сегмент ринку суверенних боргів займає ринок двосторонніх міжурядових
кредитів, незважаючи на тенденцію до зниження даного виду позик у сукупному зовнішньому боргу країн
світу. При цьому уряди розвинених країн виступають на даному ринку, у першу чергу, як кредитори, а країн,
що розвиваються - як позичальники.
Встановлено основні спонукальні тенденції розвитку світового фінансового середовища в умовах
глобальних трансформаційних зрушень (надзвичайно високий рівень державної заборгованості розвинутих
країн світу; необхідність тривалого періоду та більшої скоординованості дій на глобальному рівні з метою
подолання боргових проблем; потреба у жорсткому фінансовому та фіскальному регулюванні з метою
нейтралізації впливу кризових процесів; поєднання бюджетної консолідації, структурних реформ та адаптивної
грошово-кредитної політики розвинених країн; зростання якості економічної політики та порівняно менша
частота внутрішніх і зовнішніх шоків в країнах, що розвиваються; потужне зміщення фінансових потоків в
країни, що розвиваються; зростання внаслідок глобалізації ризиків для фінансових ринків країн з менш високим
рівнем економічного розвитку), які впливають на структурні зрушення на світовому фінансовому ринку [9].
В результаті проведеного аналізу доведено, що сучасна невизначеність трендів глобального
фінансового ринку зумовлена: по-перше, асиметричністю причинно-наслідкових зв’язків між країнами з різним
рівнем економічного розвитку; по-друге, лаговістю економічного розвитку у світовому масштабі (існування
суттєвого часового лагу у динаміці макроекономічних показників розвинутих та менш розвинутих країн); потретє, невиваженістю антикризових та рецесійних важелів економічного регулювання у світовій економіці.
Про глобалізацію фінансового ринку свідчить те, що іноземні інвестори володіють 12 % американських
акцій, 25 % корпоративних облігацій і близько 44 % казначейських цінних паперів. На початок 2006 року тільки
Народний банк Китаю вклав у державні облігації США понад 262 млрд. дол. США. Значно зросли у
передкризовий період обсяги прямих (рис. 2.8) та портфельних іноземних інвестицій [9] міжнародних
корпорацій та країн, міждержавного банківського кредитування, проектного фінансування тощо [5]. В
результаті аналізу географічної структури світового фінансового ринку та класифікації країн за рівнем
лібералізації національних фінансових ринків встановлено, що найбільш розвинені фінансові центри
розташовані у Гонконгу, США, Великій Британії, Сінгапурі та Австралії.
Відзначено збільшення зовнішнього боргу переважної більшості країн світової економіки (причинами є
дефіцит національних бюджетів, витрати на підтримку національних валют, фінансування соціальних та
інфраструктурних програм, неспівмірних з державними бюджетами країн, що їх реалізують): максимальний
державний борг належить США – 15 930 млрд. дол. США (108,9 % ВВП країни), значними обсягами
запозичень характеризуються Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія [4].
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Обґрунтовано, що загальними особливостями впливу невизначеності трендів глобального фінансового
ринку на трансформацію національних фінансових ринків є такі: а) величезна кількість та мінливість факторів,
що впливають на функціонування фінансового ринку; б) важкість розмежування внутрішніх та зовнішніх
факторів, що по-різному адаптуються до мінливих умов фінансового ринку; в) надзвичайна динамічність
фінансового ринку, що визначає його нелінійність як специфічну особливість; г) транзитивність
(незавершеність) поточного стану фінансового ринку. Для боротьби з кризами уряди провідних країн пішли на
рішучі дії, зокрема купівлю активів проблемних фінансових установ та видачу державних гарантій [4].
Іпотечна криза в США сталась внаслідок нехтування ризиками ліквідності, тобто здібності боржників
відповідати по своїх зобов’язаннях. Крім того, під іпотеку банками випускались фондові інструменти, тобто
цінні папери - облігації, закладні, іпотечні сертифікати, які не мали під собою необхідного забезпечення.
Сталась череда банкрутств банків, будівельних компаній, компаній по виробництву будівельних матеріалів і
все це на тлі інфляції, та зростання цін на сировину та харчові продукти призвели до спонукання фондової та
товарної кризи. Котирування усіх фондових і товарних індексів світових бірж швидко падали.
Найбільші світові компанії звернулись про допомогу до урядів своїх держав з проханням для
підтримки своєї ліквідності надати фінансову допомогу під заставу акцій. Наприклад, потужна американська
страхова компанія “AIG” отримала 87 млрд. дол. США в обмін на 87% своїх акцій.
Західні страхові та перестрахувальні компанії виявились неготові до роботи в умовах знецінення
активів завдяки падінню фондового та товарного ринку, падіння попиту на страхові та перестрахувальні
послуги. Крім цього, показник комбінованої збитковості свідчив про те, що конкуренція серед західних
страховиків диктувала правила представникам страхового бізнесу, за якими дозволялось мати збитки від
страхової та перестрахувальної діяльності більше 100%, при цьому, мати позитивний фінансовий результат за
рахунок доходів від інвестиційних вкладень, які коливалися у консервативних страхових компаній в межах від
10 до 25% річних.
За 2010 рік глобальні активи банків збільшились на 6,4%, а прибуток - на 77%. Банки також
продовжують нарощувати капіталізацію - капітал першого рівня (Tier I) виріс на 10,5%, фактично
випереджаючи динаміку приросту активів. Серед 25 найбільших банківських груп за рівнем капіталізації цей
показник виріс навіть сильніше - на 12,1%, у той час як активи - всього на 5,9%. Одночасно з цим найбільші
збитки було зафіксовано серед топ-25 банківських груп. Протягом 2010 року для більшості були сприятливі
умову. Так, у США значно покращились показники Citibank, BNY Mellon, Keycorp [3].
Значну стійкість демонструють банки Японії. Повернувся на перші позиції Mitsubishi UFJ. Два
інших гіганта - Mizuho і Norinchukin - знову зайшли в Топ-25 найбільших світових банків. Більшість
японських банківських установ отримали прибуток на 50% більше в порівнянні з минулим роком. У більш
широкому розумінні азіатські банки починають показувати видатні результати не тільки на розвинених
ринках, а й на тих, що розвиваються. 4 з 10 країн, де суттєво зросли активи банківського сектора,
знаходяться в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 17 з 25 банків, що лідирують за темпом зростання
активів в 2010 році, знаходяться в Китаї, ще по одному - у В'єтнамі та Австралії. Лише три європейські
країни увійшли в топ-25 за співвідношенням прибутку до капіталу - Польща, Угорщина і Туреччина.
Участь Угорщини в цьому списку дещо сумнівна, оскільки провідним там є тільки один місцевий банк OTP, який записав на свій рахунок рекордний прибуток в сумі 930 млн. доларів в 2010 році. Більшість
угорських банків були раніше поглинені іноземними фінансовими групами, які отримали відчутний удар
внаслідок ослаблення форинта в 2008-2009 роках.
Навпаки, в Туреччині банківський сектор залишається в сфері впливу місцевих акціонерів, і кожен банк
у рейтингу є прибутковим. Три з кращих п'яти банків у Європі за співвідношенням прибутку до капіталу турецькі. Один з інших двох - це Home Credit, головний офіс якого знаходиться в Голландії, а основна
діяльність зосереджена в Росії, В'єтнамі та Китаї. У 2010 році Home Credit вирішив вийти з українського ринку
на користь розвитку бізнесу у В'єтнамі і в 2011 році продав українську «дочку» місцевому Platinum Bank.
Цікавим є той факт, що в рейтингу за показником прибутку до капіталу на 19-му місці опинилась Грузія.
У ряді країн з хорошим показником прибутку до капіталу працює банківський сектор, орієнтований на
корпоративне кредитування. У Філіппінах, Чилі, Колумбії, В'єтнамі та Туреччині кредити корпоративним
клієнтам становлять 60% від загального кредитного портфеля. А в Єгипті - близько 70%. У цьому також
полягає високий потенціал розвитку роздрібного кредитування. Хоча це не є суворою закономірністю. У
Бразилії корпоративне кредитування займає всього 37% портфеля, а в Індонезії - лише 20%.
Слід звернути увагу на те, що, незважаючи на значне зростання прибутку у фінансовому секторі, для
бразильських банків при зростанні активів банків удвічі, капітал зріс лише на 68%. Середнє співвідношення
кредитів до депозитів у банківському секторі Бразилії становить 132%. Крім Бразилії в список «перегрітих»
банківських систем (співвідношення кредитів до депозитів від 220% до 129%) входять Ірландія, Голландія,
Швеція, Данія, Таїланд, Катар, Португалія, Норвегія, Італія. У список «холодних» банківських систем, де
кредитування не достатньо розвинуте, увійшли країни з співвідношенням кредитів до депозитів від 42% до
74%. Це Ліван, Єгипет, Філіппіни, Пакистан, Китай, Йорданія, Венесуела, Андорра, Індія. В Україні цей
показник становить близько 80-85%, і вітчизняний ринок продовжує бути привабливим для розвитку
роздрібних банківських операцій. Сучасний стан світового фінансового ринку характеризується поглибленням
інтернаціоналізації, лібералізацією національних фінансових ринків внаслідок послаблення державного
контролю над банківською сферою та процесом концентрації міжнародного банківського капіталу. При цьому
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різко зросла роль головних учасників світового ринку – транснаціональних компаній (ТНК) і
транснаціональних банків (ТНБ), які контролюють понад 70% міжнародних ринків товарів, послуг, технологій,
капіталу. Показниками, які характеризують розвиток міжнародного бізнесу є відношення капіталу банків до їх
активів, внутрішнє кредитування економіки банківським сектором, частка недіючих позик у загальному обсязі
кредитів, виданих банками [9].
Відзначимо, що глобальна фінансова архітектура не може існувати ізольовано від глобальної
економіки, геометрія якої, в остаточному підсумку, визначає сутнісний зміст, динаміку й вектор розвитку
монетарної інтеграції. Найбільшу віддачу від використання активів у вигляді прибутку приносили банки країн
Центральної і Південної Америки, Центральної та Східної Європи, Карибів, найменшу - банки Північної
Америки та Європи. Причому в останній групі європейські банки в 2012 р. практично перестали приносити
прибуток, що пов'язано з фінансовими проблемами країн Єврозони [6].
У рейтингу банків за розміром активів, представленому Global Finance у 2012 році, тим не менш, банки з
США займають далеко не провідні позиції, а лише починаючи з дев'ятого місця. У цілому в рейтингу банків
Global Finance 2012 можна відзначити відносну стабільність серед найбільших світових банків щодо розмірів їх
активів. Помітною подією є зміна лідера - в 2012 р. ним став Deutsche Bank (у рейтингу 2011 посідав друге
місце). В результаті аналізу провідних ТНБ світу у 2012 році за рейтингом The Banker встановлено Топ-5 за
рівнем капіталізації та за обсягами наявних активів: 3 американських банка, 1 китайський і 1 англійський [6].
Події 2008-2009 рр. на фінансових ринках США та Європи зумовили початок затяжної кризи в
фінансовому сегменті. Доведено, що транскордонна консолідація та зростання взаємозалежності фондових
ринків спричинило міжнародний характер криз, що, в свою чергу, призвело до падіння фондових ринків світу
зумовило переорієнтацію фінансових потоків з одних активів в інші, зокрема сировинні та енергетичні. Лідерами
падіння є ринки США, Італії, Іспанії, Австралії і Японії. Встановлено, що найбільший прояв кризи спостерігався
на граничних (frontier) ринках цінних паперів (неліквідні ринки, які, будучи формально відкритими для
закордонних інвесторів, не є придатними для вкладень), до яких відносять і Україну, де падіння було більше, ніж
у три рази за середнє.
Встановлено, що в умовах фінансової кризи основну невизначеність розвитку світового економічного
простору створюють такі фактори, як: економічний розвиток (особливо в перше десятиліття після виходу із кризи);
нова конфігурація світової фінансової системи, складних фінансових інструментів і контроль над ними; світовий
екологічний розвиток (що призводить до системних дисфункцій наслідків глобальних криз на фондових ринках).
Обґрунтовано, що останнім часом світова економіка має готуватись до другої хвилі кризи, або як
мінімум до тривалої рецесії. На основі аналізу висновків рейтингових агентств зроблено висновок, що
ймовірність виникнення чергової рецесії в Західній Європі становить 40%, що призведе до зниження показників
зростання ВВП країн з розвинутою економікою у 2011-2013 рр. При цьому прогнозується помірне зростання
економік, що розвиваються. Ринки США продемонстрували здатність до відновлення, піднявшись з третього на
перше місце за обсягом залучених коштів. Китай поступився першістю з загальної вартості угод, опустившись на
друге місце. Європа зберегла за собою третю позицію в рейтингу, незважаючи на невисокі результати. За
міжнародними угодами лідирував Лондон.
Світовий ринок ІPO в 2010 р. становив 279 млрд. дол. США. Встановлено, що лідерами ринку
первинних розміщень стали емітенти з Азії, їх частка склала біля половини всього обороту Global Market ІPO.
Друге та третє місця займають північноамериканські емітенти з результатом 38 млрд. дол. США (16%) та
європейські компанії з 32,8 млрд. дол. США (13%). Визначено, що структура угод у міжнародному масштабі
носить неоднорідний характер: на частку трьох угод на міжнародному ринку ІPO припадало 25% загального
обсягу притягнутого капіталу. У 2012 році на світових ринках капіталу в цілому спостерігалось зниження
показників як за кількістю проведених IPO, так і за обсягом залучених коштів. Серед найбільших IPO у 2012 році
слід виокремити угоди компаній Facebook, Japan Airlines та Santander Mexico.
Безсумнівно, світова фінансово-економічна криза значно вплинула як на динаміку, так і на географію
світових інвестиційних потоків, визначивши нестійкість світового господарства, особливо транзитивних країн.
Проте за останні роки під впливом удосконалення механізмів міждержавного управління глобальними
інвестиційними потоками спостерігається їх збільшення та поступове виведення світової економіки на
траєкторію економічного піднесення.
У 2011 р. прямі іноземні інвестиції (далі ПІІ) у світову економіку сягнули 1,6 трлн. дол. США, тобто
збільшилися на 16 % у порівнянні з 2010 р., вперше перевищивши середній докризовий рівень 2005-2007 років.
Проте, у 2012 р. обсяг ПІІ знизився на 18 % до 1,3 трлн дол. США, в порівнянні з попереднім роком. На
шляху відновлення потоків ПІІ продовжує стояти значна невизначеність інвесторів. Значною мірою вона
зумовлена погіршенням макроекономічного середовища: низькими темпами зростання світового ВВП,
товарообороту, капіталу та зайнятості. На рішення інвесторів також впливають й інші фактори, які належать
більше до політичних, а саме військові конфлікти в ряді країн Північної Африки та Ближнього Сходу і боротьба
за геополітичне домінування.
Отже, першою тенденцією можна зазначити зниження глобальних потоків ПІІ на фоні погіршення
макроекономічного середовища та невизначеності інвесторів. У 2011 р. в рамках «Огляду перспектив світових
інвестицій», проведеного ЮНКТАД серед керівників транснаціональних корпорацій на предмет їх
інвестиційних планів було визначено відсотки респондентів, налаштованих оптимістично, нейтрально та
песимістично щодо глобального інвестиційного клімату у найближчі роки. У 2012 р. переважали песимістичні
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та нейтральні настрої (80,4 %). У 2013 р. їх частка зменшилась до 58,6 % і дана тенденція за прогнозними
оцінками посилюватиметься у 2014 р – 46,6 %. Таким чином, частка оптимістично налаштованих респондентів
за 2012-2014 рр. збільшилась у 2,7 рази, песимістичних зменшилась у 4,8 рази. Частка нейтральних
респондентів зменшилась з 50,9 % до 40,4 %, тобто в 1,3 рази.
Таким чином, другою тенденцією є оптимістична налаштованість керівників основних ТНК щодо
маи бутніх перспектив збільшення глобальних інвестиціи них потоків. Аналіз джерел таких прогнозів з боку
керівників ТНК показує, що до 2011 р. спостерігалася тенденція до збільшення обсягів світового виробництва,
закордонних продажів цих компаніи та чисельність робітників, що працювали за кордоном зростали значно
швидше, ніж в краі нах базування. Так, у 2011 р. у закордонних філіалах було заи нято приблизно 69 млн.
осіб, які забезпечили продаж товарів у розмірі 28 трлн. дол. і додану вартість близько 7 трлн. дол. США.
Щорічне обстеження 100 наи більших ТНК, підготовлене ЮНКТАД свідчать про те, що під час
світовоі фінансово-економічноі кризи вони скорочували капітальні витрати на виробничі активи та
придбання (особливо за кордоном), надаючи переваги нарощуванню власних грошових коштів.
Так, у 2010 р. і х обсяг досяг рекордно високого рівня - 1,03 трлн. дол., тобто на 166 млн. дол. більше
від рівня, якии передбачався середньостроковим прогнозом грошових авуарів. В 2011 р. спостерігалося
зростання капітальних витрат ТНК на 12 %, але у 2012 р відбулося і х скорочення на стільки ж відсотків.
Тобто додаткові грошові кошти цілком не були розміщені. І х авуари, включаючи нерозподілении прибуток
закордонних філіалів, у 2012 р. становлять більше 5 трлн. дол. США. Це може спровокувати виникнення
нестабільності на міжнародних фінансових ринках, яке буде сприяти нарощуванню ліквідних активів та і х
використанню на виплату дивідендів і зниження рівня заборгованості.
По мірі покращення макроекономічного середовища надлишок ліквідності може потенціи но в
маи бутньому вилитися у збільшення ПІІ. За прогнозними оцінками 100 наи більших ТНК, розмір капіталу,
якии може бути розміщении у вигляді ПІІ складає приблизно 500 млрд. дол., тобто маи же одну третину
і х світових глобальних потоків.
Третя тенденція свідчить про наявність фінансових ресурсів, які потенціи но можуть бути
трансформовані в прямі іноземні інвестиціі . Аналіз статистичних даних щодо галузевого розподілу потоків
ПІІ у 2011 р. свідчить про те, що спостерігалося і х зростання у трьох секторах виробництва (первинному
секторі, обробніи промисловості та секторі послуг). Зазначимо, що у 2011 р. надходження ПІІ в сектор послуг
стрімко зростають на тлі значного скорочення у 2009-2010 рр. Вони становлять 570 млрд. дол., що маи же у
три рази більше, ніж у первиннии сектор.
Висновки. Таким чином, принципове протиріччя сучасної фінансової глобалізації, що потенційно має
істотний вплив на стабільність світового господарства, а саме - між комерційно-спекулятивними інтересами
міжнародних фінансових гравців та інтересами держав щодо забезпечення контрольованого та безпечного
економічного розвитку.
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Annotation. The article considers the system of organization of innovative activity of the leading countries of
the world. The main attention focuses on organizational aspects of development of innovative activity in the USA, Japan
and the Great Britain.
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Актуальність проблеми: В сучасних умовах інноваційна діяльність набуває важливого
стратегічного значення. Впровадження інновацій дає можливість забезпечити стабільно високі темпи
зростання національних економік.
Аналіз досліджень і публікацій. Серед наукових праць присвячених розвитку та організації
інноваційної діяльності на національному та міжнародному рівнях. Треба відзначити дослідження у роботах
зарубижных авторів: В. Прайса, Д.Якобса, Е.Фезера, М.Кітінга.
Метою статті є: узагальнення досвіду організації інноваційної діяльності у провідних країн світу.
Виклад основного матеріалу: На сьогоднішній день актуальною проблемою є розвиток інноваційної
діяльності в усіх країнах світу. Використання міжнародного досвіду провідних країн світу має вагому роль як
ефективний чинник розвитку економіки країн. У даній роботі розглядається організація національної
інноваційної системи (НІС) провідних країн світу як США, Великобританії та Японії. НІС - це широке поняття,
що укладає в собі цілу систему взаємопов'язаних і взаємозалежних елементів. Вперше, термін «національних
інноваційних систем» був використаний К. Фріменом в 1987 році, коли він хотів описати елементи та процеси
японської інноваційної системи. НІС - це соціально-економічний інститут, який створює умови для взаємодії
органів влади (держави) з науково-дослідними організаціями та представниками бізнесу з метою втілення знань
в інноваціях і їх подальшою комерціалізацією.
Найбільш пріоритетним напрямком розвитку інноваційних технологій США є модель потрійної
спіралі, вона є новітньою моделлю формування національної інноваційної системи. Теорія «потрійної спіралі»
(TripleHelix) була створена в Англії та Голландії ще на початку XXI століття професором університету
Ньюкастла Генрі Іцковіца та професором амстердамського університету Лойетом Лейдесдорф. Ключовими
елементами інноваційної системи є кооперація між державою, університетами та бізнесом. Між цими
елементами є певна послідовність взаємодії: на першому етапі йде генерація знань де взаємодіють влада та
університет, потім в ході трансферу технологій - університет співпрацює з бізнесом, а на ринок результат
виводиться спільно з владою і бізнесом.
Класичним прикладом механізмом реалізації інновацій за принципом потрійної спіралі стало створення
Кремнієвої долини в США. Історія розвитку Кремнієвої долини пов'язана з бажанням влади штату Массачусетс
подолати вплив великої депресії 30-х рр. XX ст. за допомогою кооперації бізнесу та науки в особі
Массачусетського технологічного інституту. Спочатку це було подвійна взаємодія «університет-підприємство»
та «держава-університет». В університеті акцент був зроблений на розвиток як фундаментальних наук (фізика і
хімія), так й прикладних, орієнтованих на практичне застосування результатів у виробничій діяльності.
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Основою успіху стали багаторічні зусилля по створенню фірм, державну підтримку науковому-дослідницькому
та дослідно-конструкторській роботі (НДДКР) та виробленні державою програми підтримки бізнесу. Поступово
подвійні взаємини переросли у відносини потрійної спіралі.
Серед всіх університетів США виділено 150 найбільш провідних навчальних закладів (Стенфорд,
Массачусетс, Міннесота). Саме в університетах зосереджені основні дослідження в галузі фундаментальної
науки та значна частина прикладних досліджень. Університети мають великі земельні володіння та значні
фінансові фони, постійно поповнювати випускниками.
Колумбійський університет займає провідне місце серед університетів США за результативністю
процесів трансферу технологій. Основними двигунами у реалізації ідей на ринку для університету є офіс
"Наука та Трансфер технологій" (Science & Technology Transfer), що діє з 1982 року і підрозділ «Колумбійські
технологічні підприємства». Завданнями даних структур є:
- сприяння трансферу академічних досліджень в сферу практичного використання в інтересах
суспільства у локальному, національному та глобальному масштабах;
- підтримка досліджень, що проводяться в Колумбійському університеті, в тому числі пошук шляхів
зіткнення університету з промисловістю і можливих джерел фінансування досліджень шляхом промисловості;
- навчання та консультації працівників університету з питань підприємництва, інтелектуальної
власності, комерціалізації технологій. Через ці структури в рік проходить близько 300 винаходів з усіх
факультетів Колумбійського університету. Їх використання здійснюється в наступних напрямках: продаж
ліцензій (близько 50), створення стартап компаній (близько 13), дослідження, що виконуються на замовлення
промисловості (близько 50). У 2010 р. сукупний виторг від трансферу технологій склала в Колумбійському
університеті 150 млн дол. США, в цій сумі враховувалися надходження від ліцензійних договорів та гранти
держави. Штат офісу по трансферу технологій складається з постійного складу - 45 співробітників і тимчасово
залучаються до роботи аспірантів-стажистів - близько 35 осіб.
Зі сторони участі держави у допомозі розвитку стратегічно важливих напрямів інноваційної діяльності
було розроблені програми, які фінансують малі інноваційні підприємства:
− «Програма підтримки інноваційних досліджень малого бізнесу» (the Small Business Innovation Research
Program - SBIR);
− «Програма з Розповсюдження технологій малого бізнесу» (the Small Business Technology Transfer
Program - STTR);
− «Програма по створення інвестиційних компаній для малого бізнесу» (the Small Business Investment
Company - SBIC).
Дані програми координуються Адміністрацією малого бізнесу США (Small Business Administration).
Програми SBIR (Small Business Innovation Research) і / STTR (Small Business Technology Transfer), являють
собою отримання грантів для стартапів у США, що відносяться до малого бізнесу. Координатором програми
виступає Агентство по малому бізнесу США (US Small Business Administration). Фінансування здійснюється з
федерального бюджету. Надання допомоги малому бізнесу від держави може бути у вигляді грантів чи
контрактів на суму до $ 1,65 мільйона доларів. Прикладами компаній, які отримали гранти в рамках SBIR /
STTR програми:
− Actuated Medical- розробка портативних інструментів, що використовуються як в діагностиці, так і в
лікуванні різних захворювань.
− - Agile Mind- онлайн платформу, для залучення в навчальний процес учнів середніх і старших класів,
щоб підвищувати їх зацікавленість в вивчення математики та природничих наук.
− Artium Technologies - розробка прилад для контролю в реальному часі викидів з дизельних двигунів.
Процес становлення моделі інноваційного розвитку за принципом потрійної спіралі спостерігається
сьогодні в деяких розвинених країнах Європи, скандинавських країнах, Бразилії, Японії. В даний час за
кордоном розробляється ускладнений тип моделі потрійної спіралі - модель четвертої спіралі, описана в 2009 р.
Ю. Караяннісом і Д. Кемпбелл. Ця модель стосується в додаванні четвертого елемента до потрійної спіралі, що
охоплює представників громадянського суспільства.
Великобританія входить до сімки світових економічно-розвинених країн світу. В Європі,
Великобританія має найвищий науково - технічний потенціал, займаючи 2 місце в світі після США за кількістю
Нобелівських премій. За всю історію вручення премій представники США отримали 336 медалей. Найбільше
(94) - за відкриття в галузі фізіології й медицини. Вчені з Великобританії ставали володарями Нобелівської
премії 117 раз. Одними з найбільш значних відкриттів Великобританії є: структура ДНК, клонування,
астрофізика, озонова діра, комп'ютерна томографія.
У такій країні, як Великобританія, де університети показують блискучі результати як в рейтингах, так у
патентній активності, у світовому визнанні, але, не зважаючи на це, є відставання у виробництві
високотехнологічної продукції. Тому було вирішено не піддавати університети структурним реформам, а
застосувати іншу інноваційну стратегію. Так, в березні 2008 р. з'явилася Біла книга «Інноваційна нація».
За розробку і реалізацію інновацій у Великобританії відповідає Департамент інновацій, університетів і
компетенцій (Department for Innovation, Universities and Skills- DIUS). Поставлені завдання: збільшити витрати
на НДДКР до 2,5% від ВВП, перетворитися у провідну в світі країну з позиції економіки знань, підвищити
якість життя населення, боротися з кліматичними змінами, вирішувати проблему старіння нації. Основні
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інструменти при цьому: державні закупівлі, орієнтовані на інновації; створення нових лабораторій;
стимулювання інновацій у підприємницькому секторі Великобританії - підготовка і запуск «показових
виробництв» для демонстрації інноваційних рішень в дії. Головна ідея інноваційної стратегії Великобританії стимулювати потрібно не тільки пропозиція інновацій, а й попит на них.
Важливою функцією Департаменту інновацій, університетів і компетенцій є участь в
Міжнародному форумі з глобальної науки та інновацій (Global Science and Innovation Forum), де він
координує розробку та реалізацію міжнародної наукової та інноваційної стратегії Великобританії. Також,
департамент керує відповідними агентствами, національною лабораторією мір і ваг, управлінням
інтелектуальною власністю Великобританії.
DIUS є основним виконавчим органом уряду, відповідальним за розробку, фінансування й управління
наукою і науковими дослідженнями у Великобританії. При цьому він спирається на науково-технологічний
потенціал університетів та державні лабораторії, систему підготовки дослідників, інженерів, техніків.
У ведення DIUS входить і система науково-дослідних рад Великобританії (Research Councils of the
United Kingdom - RCUK), які являють собою партнерство. Воно сформовано з семи науково-дослідних рад
Великобританії. Щорічно RCUK інвестує приблизно 2,8 млрд ф.ст. на базові та прикладні дослідження, що
проводяться цими порадами. Науково-дослідні поради є найважливіший інститут в рамках національної
інноваційної системи країни.
В даний час є кілька векторів в політиці уряду, які спрямовані на стимулювання інноваційних розробок,
здійснених малим і середнім бізнесом. Механізмом реалізації є так звана ініціатива наукових досліджень малим
бізнесом (Small Business Research Initiative - SBRI).
Основоположні цілі SBRI:
− Надання фінансової підтримки малому наукомісткого бізнесу;
− Сприяння малому бізнесу по підвищенню обсягів його витрат на інноваційні розробки та створення
для нього нових ринкових умов;
− Створення потенціалу для зростання наукомістких стартапів.
Одна з найсерйозніших проблем малих і середніх фірм, що займаються наукомістким бізнесом, дефіцит
акціонерного капіталу, викликаний, зокрема, ризиковим характером інноваційної діяльності. Пропозиції на
фінансових ринках ризикового капіталу для цих фірм достатні низькі. Це є серйозним бар'єром для інвестицій в
їх акціонерний капітал. Уряд Великобританії прийняв рішення і розробив різні схеми фінансування
акціонерного капіталу кваліфікованих з точки зору інноваційного потенціалу підприємств враховуючи
нормативну умову: фірми приватного сектора повинні надавати не менше 33% ризикового капіталу для
покриття дефіциту акціонерного капіталу інноваційної фірми. Однією зі схем є «комбінований капітал», що
складається з фінансових ресурсів державного та приватного секторів економіки, що відповідає принципам і
змісту інноваційної діяльності. Межею фінансування з боку держави є сума в 2 млн ф.ст.
З огляду на ризиковий характер інноваційної діяльності малих і середніх наукомістких фірм, їм часто
досить складно отримати традиційні банківські кредити або позики. У зв'язку з цим урядом Великобританії
була розроблена схема «Кредитні гарантії малим фірмам» (Small Firms Loan Guarantee - SFLG). В рамках цієї
схеми уряд надає гарантії в разі невиконання фірмою умов кредитної угоди між кредитором і отримувачем
позикових коштів. Однак ця схема діє в рамках певних умов, при яких уряд гарантує повну або часткову
виплату кредиту.
Національна інноваційна система Японії представляє особливий інтерес. Ініціатором її створення
належить державному механізму управління. Держава виділила і визначила загальні правила взаємодії різних
суб'єктів інноваційної діяльності. Були сформовані основи співпраці між бізнесом і наукою, які втілилися в так
звану систему «сан-кан-га-ку» - тристоронньої співпраці промисловості (сан), уряду (кан) і академії наук (гаку).
Початок НІС Японії було покладено в 1912 р., і застосовується в даний час. Вона являє собою кооперацію
елементів, в якій держава відповідає за ініціювання та реалізацію відповідної ідеї на практиці, а також за
визначення прав учасників на використання результатів, отриманих при спільній участі.
Рада у справах науки формулює стратегічну лінію науково-технічного розвитку країни та визначає
розміри витрат на Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) з державного бюджету.
Управління з науки й техніки здійснює розробку і реалізацію найбільш великих національних програм
(космічні дослідження, розробка апаратури для ядерних реакторів і ін.). Міністерство зовнішньої торгівлі та
промисловості (МВТП) грає ключову роль в розробці промислових НДДКР і їх впровадженні. Контроль над
виконанням конкретних напрямів робіт здійснюється Управлінням з науки й техніки. Після визначення
пріоритетного напрямку досліджень МВТП пропонує всім великим корпораціям з відповідною експертизою
взяти участь у реалізації програми. Міністерство надає корпораціям свої наукові лабораторії, «підключає» до
досліджень провідних вчених і фахівців з університетів, проте не робить значної фінансової підтримки.
Основними напрямками допомоги з боку держави до інновацій та науково-інноваційної діяльності є:
фінансування приватних компаній, що займаються НДДКР, з подальшим або одночасним наданням державного
держзамовлення; пільгове оподаткування або звільнення від податків; державні дотації великим промисловим
компаніям для закупівлі ліцензій на використання ноу-хау; пільгове кредитування перспективних НДДКР.
Також є організації, які допомагають малому та середньому бізнесам:
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− Японський центр ключових технологій допомагає у встановленні необхідними діловими зв'язками,
фінансує фундаментальні й прикладні розробки.
− Організація з розвитку нових джерел енергії сприяє створенню наукових центрів для приватних
підприємців і організовує міжнародні колективи підприємців для проведення спільних досліджень.
Крім цього, в Японії були розроблені та реалізуються «Програма поширення наукових знань», в
рамках якої для приватних компаніях і підрядників створюються наукові центри в префектурах.
Висновки. Проаналізувавши досвід інноваційної діяльності у провідних країн світу. Треба зазначити,
що його використання було б доцільним і в Україні. Зокрема з метою удосконалення організаційної
інноваційної діяльності у країні варто було б, по-перше, розробити програми, які були б спрямовані на
стимулювання інноваційних розробок, здійснених малим і середнім бізнесами тим самим створити потенціал
для зростання наукомістких стартапів; по-друге, створити програми підготовки та надання консультацій
працівникам університету з питань підприємництва, інтелектуальної власності, комерціалізації технологій як на
в умовах країни так і на експорт; по-третє, розробити програми фінансової допомоги підприємств, стартапів,
що займаються наукомістким бізнесом.
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние и тенденции развития M&A процессов в
глобальной бизнес-среде. Проанализированы динамика объемов и количество M&A-сделок в региональном
аспекте процессов слияний и поглощений. Проведена оценка крупнейших M&A-сделок регионов мира, доли
стран по регионам в общих объемах слияний и поглощений и отраслевое распределение слияний и поглощений в
регионах мира.
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REGIONAL DISTRIBUTION OF WORLD MARKET PROCESSES M&A
Аnnotation. The article examines the current state and trends in M&A processes in a global business
environment. The dynamics of volumes and the number of M&A-transactions in the regional aspects of mergers and
acquisitions. The estimation of the largest M&A-transactions over the world, the share of the regions in the total
volume of mergers and acquisitions and distribution industry mergers and acquisitions in the regions.
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Актальність проблеми. В умовах транс націоналізації світової економіки, збільшення масштабів
концентрації виробництва й капіталу компаніям у конкурентній боротьбі необхідно шукати дедалі ефективніші
шляхи до зростання.Такими шляхами все частіше стають стратегії злиття і поглинання, що забезпечують
компаніям доступ до новітніх технологій та інновацій, кваліфікованої робочої сили, освоєння нових ринків
збуту і, відповідно, передбачають швидке зростання компанії. Головною передумовою для використання таких
переваг є аналіз інвестиційної привабливості потенційної цільової компанії, що, разом із довгостроковою
тенденцією до зростання активності злиттів та поглинань компаній в усьому світі (як загальної вартості угод,
так і їх кількості) зумовлює актуальність нашого дослідження.
Аналіз досліджень і публікацій. Сучасна економічна література містить значний обсяг теоретичних і
емпіричних робіт, присвячених аналізу окремих аспектів укладення угод злиття та поглинання. Серед наукових
праць, в яких досліджуються сучасні тенденції процесів злиття та поглинання потрібно відмітити роботи
вітчизняних вчених-економістів: В. Андрійчука, О. Білоруса, В. Будкіна, І. Бураковського, В. Вергуна, Б.
Губського, М. Дудченка, А. Кредісова, Д. Лисенка, Д. Лук’яненка, Ю. Макогона, Т. Орєхової, Б. Панасюка, Є.
Панченка, А. Поручника, О. Рогача, В. Рокочої, А. Румянцева, Є. Савельєва, В. Сіденка, С. Сіденко, О.Сльозко,
Я.Столярчук, М. Табахарнюка, Н. Татаренко, А. Філіпенка, О. Шниркова, І. Школи, С. Якубовського та ін.
Разом з тим, дана наукова проблема залишається недостатньо розкритою та обґрунтованою, в контексті
регіональної структури M&A процесів у сучасній світовій економіці. Тому потребують подальшого
дослідження регіональні особливості злиттів та поглинань в глобальному бізнес-середовищі.
Метoю статті є дослідження особливостей регіонального розподілу світового ринку процесів M&A в
глобальному бізнес-середовищі.
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Виклад основного матеріалу. В умовах сьогодення міжнародні злиття та поглинання являють одну
із ключових особливостей глобалізації економічного розвитку. Багатомільярдні угоди, що укладаються ТНК з
приводу купівлі-продажу окремих компаній чи частин бізнесу, стали звичайним явищем не лише у розвинених
країнах, а й у всьому світі. Базовим стратегічним імперативом раціоналізації процесів міжнародних злиттів і
поглинань є врахування регіональних особливостей угод на початку третього тисячоліття.
Злиття і поглинання, як один із напрямів бізнесу і його капіталізації не втрачають своєї актуальності у
сфері бізнесу. І якщо 10–20 років тому угоди M&A були інструментом експансії компанії і одним з найбільш
бажаних видів інвестування в найбільш економічно розвинених країнах, як: США, Великобританія, Франція,
Німеччина, то зараз і країни, що розвиваються, почали поступово втягуватися в цей бізнес-обіг злиттів і
поглинань. Цьому, в першу чергу, сприяв процес світової глобалізації та розширення сфери діяльності
міжнародних компаній, які за останні 20 років активно почали входити на ринки інших країн і завойовувати
конкурентні позиції як на місцевих, так і на світових ринках [1, с.2].
Дослідженням сучасних тенденцій та перспектив розвитку світовому ринку M&A займаються провідні
міжнародні консалтингові та аудиторські компанії, зокрема компанія Dealogic, група корпоративних фінансів
КПМГ, Bloomberg, аудиторсько-консалтингові фірми Price water house Coopers, Ernst&Young та ін.
За даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions Rankings, 2015 рік побив рекорди за
кількістю та вартістю M&A-угод, сума яких за рік налічувала 4,3 трлн. дол. США, а кількість – 48124 угоди.
Попереднім рекордним роком по здійсненню операцій по злиттю і поглинанням був 2007 рік, де загальна сума
угод за рік склала 4,14 трлн. дол. США, а кількість 47761 угода [9].
Протягом дев'яти місяців 2016 року глобальний обсяг M&A-угод становив 2,4 трлн. дол. США, що на
22% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. В цілому, були оголошені 32551 угода по всьому
світу, що склало зниження на 3% в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року.
За результати прогнозних досліджень аналітичної компанії Dealogic, яка фіксує світові угоди в сфері
бізнесу, світовий ринок M&A (mergers & acquisitions – злиття і поглинання) в 2016 році «зменшив обороти» на
24%. Протягом 2016 року загальна сума в рамках підписаних контрактів дорівнює близько 2,5 трлн. дол. США.
Стабільно великі гравці на світовому ринку зберегли свій прибуток і змогли успішно наблизитися до
завершення бізнес-року. Наприклад, показники ринку M&А США в обсязі близько 1,12 трлн. дол. США
отримали першість у глобальному рейтингу. Китай і Японія, націлені на активну співпрацю зі Сполученими
Штатами Америки, також зайняли топові позиції. На успіхах європейського бізнесу відобразилися коливання,
пов’язані з виходом Великобританії зі складу ЄС [9].
Представляє інтерес територіальний аналіз діяльності ТНК на ринку злиттів та поглинань.
Компанії Північної та Південної Америки є найбільш цільовим регіоном для процесів M&A, що становить
52,6% від глобального обсягу угод протягом дев'яти місяців 2016 року. Також, важливий внесок у розвиток
ринку злиттів та поглинань роблять компанії з країн, що розвиваються, а особливо Азіайсько-Тихоокеанського
регіону, де вартісна частка таких угод стабільно зростає і становить 26,6% від їх загального обсягу. Регіон
EMEA (Європа, Близький Схід і Африка) на третьому місці за масштабами укладання угод злиття-поглинання з
часткою в 20,8% від загального обсягу злиття-поглинання компаній. Найменшою популярністю стратегії злиття
та поглинання користуються у ТНК, які працюють у країнах Африки та Латинської Америки [15], (рис. 1):

Рис. 1. Регіональна структура процесів M&A у світі за 9 місяців 2016 року, (%).
Примітка. Побудовано автором за даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions Rankings
2016.
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Америка як і раніше є найбільш цільовим регіоном для процесів M&A, що становить 52,6% від
глобального обсягу угод протягом дев'яти місяців 2016 року [9].
За даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions Rankings, протягом дев'яти місяців
2016 року загальна кількість M&A-угод в Америці становила 12440 з обсягами в 1,261 трлн. дол. США.
Середній розмір угоди складав 101,4 млн. дол. США [15].
Тенденційно найбільша кількість угод злиття та поглинання здійснюється компаніями США. Так, на
частку американських компаній у 2015 році припадала половина загального обсягу угод – 2,5 трлн. дол. США.
Найбільшими угодами злиття-поглинання в США в 2015 році стали покупка компанією Charter
кабельних компаній Time Warner Cable і Bright House за 90 млрд. дол. США і наймасштабніше злиття у
високотехнологічному секторі, де виробник напівпровідників Avago придбав Broadcom за 37 млрд. дол.
США.Зазначимо, що такої активності зазнають ТНК США, оскільки їх компанії є найбільш капіталоємними
та глобалізованими і раніше інших почали спеціалізуватись на інноваційних видах діяльності [14].
Угоди за участю США становлять 1,11 трлн. дол. США глобальної активності протягом дев'яти місяців
2016 року, що представляє собою скорочення на 20,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року [17].
Угоди з участю компаній, що базуються в Канаді збільшилися на 30,9% за обсягом з аналогічним
періодом 2015 року до 254 млрд. дол. США. Компанія Enbridge Inc оголосила про придбання про Spectra Energy
Corp за 42,8 млрд. дол. США, що стало найбільшою угодою для регіону в енергетичному секторі [9].
В таблиці 1 представлені основні угоди, що були укладені на американському континенті протягом
дев'яти місяців 2016 року [15]:
Таблиця 1
Найбільші M&A-угоди американського регіону за 9 місяців 2016 року
Дата угоди
Об’єкт угоди
Покупець
Загальна вартість (млрд. дол. США)
18.05.2016
Monsanto Co
Bayer AG
65,696
06.09.2016
Spectra Energy Corp
Enbridge Inc
42,818
11.01.2016
Baxalta Inc
Shire PLC
35,563
28.04.2016
St Jude Medical Inc
Abbott Laboratories
30,108
25.01.2016
Johnson Controls Inc
Tyco International PLC
28,667
Примітка. Складено автором за даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions Rankings 2016.
Топ-консультантом за досліджуваний період стала компанія Sullivan & Cromwell LLP, за допомогою
якої відбулося 84 угоди загальною вартістю 312,9 млрд. дол. США та середнім розміром угоди в 3,7 млрд. дол.
США.
Домінуючою країною американського регіону щодо обсягів M&A-угод за 9 місяців 2016 року є США з
часткою 88,6% на суму 1,118 трлн. дол. США. Далі з великим відривом йде Канада з часткою в 6,2% на суму
78,8 млрд. дол. США. Потім Бразилія та Чилі з частками 1,9% та 1,2% відповідно та виконаними угодами
злиття та поглинання в обсязі 23,7 та 14,5 млрд. дол. США відповідно. За ними з частками близько 0,5% від
загального обсягу злиттів та поглинань на американському регіоні йдуть Мексика, Колумбія та Віргінські
(Брит.) острови [15], (рис. 2.):

Рис. 2. Частка країн в загальних обсягах злиттів та поглинань американського регіону
за 9 місяців 2016 року, (%).
Примітка. Побудовано автором за даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions Rankings
2016.
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Компанії Північної та Південної Америки були найбільш орієнтовані на сектор нециклічних споживчих
товарів та послуг (258,8 млрд. дол. США), фінансовий сектор (183,7 млрд. дол. США), енергетику (147,4 млрд.
дол. США) та технологічну галузь (146,3 млрд. дол. США), частки яких є найбільшими щодо загальної
кількості угод. На сектор нециклічних споживчих товарів та послуг припадає 20,4%, на фінансовий – 14,5%, на
енергетику і технологічну сферу 11,6% та 11,5% відповідно. Найменш затребуваною галуззю в досліджуваний
період була важка та легка промисловість (67,7 млрд. дол. США), а також комунальні послуги, торгівля та інші
види обслуговування (88,4 млрд. дол. США). Їх частка становить 5,3% та 7% відповідно [15], (рис. 3.):

Рис. 3. Галузева структура злиттів та поглинань американського регіону за 9 місяців 2016 року, (%).
Примітка. Побудовано автором за даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions Rankings
2016.
Оцінка типів операцій M&A-угод в Північній і Південній Америці за 9 місяців 2016 року показала, що
обсяг операцій щодо придбання компаній становив 911,2 млрд. дол. США та зменшився на 13,4% в порівнянні з
аналогічним перодом 2015 року, транскордонні операції - 502,3 млрд. дол. США, що на 29,1% більше
минулорічного показника [9], (табл. 2):
Таблиця 2
Тип операцій M&A-угод американського регіону за 9 місяців 2016 року
Тип операції
Сума, млрд. дол. США
Зміна обсягу, %
Придбання компанії
911,2
-13,4
Транскордонна операція
502,3
29,1
Приватний акціонерний капітал
290,1
-14,7
Продаж активів
210,3
-25,2
Тендерна пропозиція
70,3
-21,5
Венчурний капітал
42,2
-17
Передача частини активів
18,4
-30,1
Купівля міноритарними акціонерами
82,9
-18,7
Купівля мажоритарними акціонерами
31
47,2
Примітка. Складено автором за даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions Rankings 2016.
Компанії, що базуються в Північній і Південній Америці отримали найбільше фінансування
венчурного капіталу протягом дев'яти місяців 2016 року в сумі 42,2 млрд. дол. США в загальному обсязі
фінансування. Найбільшою угодою в цей період щодо фінансування венчурного капіталу стала Air BnB Inc в
сумі 850 млн. дол. США [9].
Важливий внесок у розвиток ринку злиттів та поглинань роблять компанії з країн, що розвиваються.
Особливо виділяється Азіайсько-Тихоокеанський регіон, де вартісна частка таких угод стабільно зростає і
становить 26,6 % від їх загального обсягу. За даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions
Rankings, протягом дев'яти місяців 2016 року загальна кількість M&A-угод в Азійсько-Тихоокеанському регіоні
становила 8549 з обсягами в 641,9 млрд. дол. США, що менше на 6,6% в порівнянні з тим же періодом 2015
року. Зниження було в основному пов'язано зі зменшенням Великого Китаю на 5,4% до 351,7 млрд. дол. США.
Середній розмір угоди складав 75,1 млн. дол. США [15].
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У 2015 році APAC (Азіайсько-Тихоокеанський регіон) став свідком найбільшого коли-небудь
приватного розміщення в усьому світі, коли China Overseas Land &Investment Ltd випустила нові акції на суму
10,3 млрд. дол. США в China Overseas Holdings Ltd [14].
Основною угодою регіону в досліджуваному періоді стало оголошення компанією Softbank Group Corp.
(японська телекомунікаційна і медіакорпорація, що працює в галузі BIA, звичайної і стільникової телефонії,
маркетингу, фінансів та ін.) про придбання компанії ARM Holdings PLC (британська корпорація, один з
найбільших розробників і ліцензіарів архітектури 32-розрядних RISC-процесорів, орієнтованих на
використання в портативних і мобільних пристроях), що стало одночасно найбільшим придбанням та
залученням в країни Азіайсько-Тихоокеанського регіону і найбільший транскордонним захопленням
європейської компанії протягом дев'яти місяців 2016 року [10].
Основні угоди, що були укладені на Азіайсько-Тихоокеанському регіоні протягом дев'яти місяців 2016
року представлені в таблиці 3:
Таблиця 3
Найбільші M&A-угоди Азіайсько-Тихоокеанського регіону за 9 місяців 2016 року
Дата угоди
Об’єкт угоди
Покупець
Загальна вартість
(млрд. дол. США)
05.09.2016
CNPC Capital Co Ltd
Jinan Diesel Engine Co Ltd
14,480
22.09.2016
Wuhan Iron & Steel Co Ltd
Baoshan Iron & Steel Co Ltd
10,433
24.05.2016
RHB Bank Bhd
(Shareholders)
9,868
15.03.2016
Asciano Ltd
Multiple Acquirer
9,406
11.08.2016
Aditya Birla Nuvo Ltd
Grasim Industries Ltd
7,930
Примітка. Складено автором за даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions Rankings 2016.
Топ-консультантом за досліджуваний період Азіайсько-Тихоокеанського регіону стала компанія King
& Wood Mallesons, за допомогою якої відбулося 75 угод загальною вартістю 68,5 млрд. дол. США та середнім
розміром угоди в 0,9 млрд. дол. США [9].
У цьому регіоні найбільш поширеними стають злиття та поглинання в Китаї, Південній Кореї,
Австралії, Японії. Найбільшу активність з проведення таких угод проявляють китайські компанії. Наразі Китай
займає друге місце у світі за кількістю угод та їх вартістю після США.
Найбільш привабливим ринком для китайських інвесторів стають Європа, США і Австралія. На їх
частку припадає 2/3 всіх угод. Найбільшим поглинанням є пропозиція китайською хімічною корпорацією на
придбання швейцарського виробника гербіцидів на суму більше ніж 43 млрд. дол. США [17].
Збільшенню числа угод злиття і поглинання сприяють привабливість китайського ринку та вигоди, які
надає Китай іноземним інвесторам. Зазвичай, таке збільшення відбувається в основному завдяки зростанню
інвестицій. Вихідна активність в регіоні Великого Китаю досягла за 9 місяців 2016 року нового максимуму в
203 млрд. дол. США, що менше на 142,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Дослідження секторального характеру процесів злиття та поглинання в Азіайсько-Тихоокеанському
регіоні за 9 місяців 2016 року, показали, що найбільш затребуваним для компаній був фінансовий сектор (27%)
та важка і легка промисловість (17%), (рис. 4):

Рис. 4. Галузева структура M&A-угод в Азіайсько-Тихоокеанському регіоні за 9 місяців 2016 року, (%).
Примітка. Побудовано автором за даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions Rankings
2016.
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Також, значними є частки сектору циклічних споживчих товарів та послуг (13%), сектор нециклічних
споживчих товарів та послуг (11%) та телекомунікацій (10%). Найменш популярною галуззю була енергетика, а
також комунальні послуги, торгівля та інші види обслуговування. Їх частка становить по 3% відповідно [15].
Оцінка типів операцій M&A-угод в Азіайсько-Тихоокеанському регіоні за 9 місяців 2016 року
показала, що обсяг операцій щодо придбання компаній становив 326,5 млрд. дол. США та зменшився на 10,3%
в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року, транскордонні операції 196,9 млрд. дол. США, що на 9,8%
менше минулорічного показника (табл. 4):
Таблиця 4
Тип операцій M&A-угод Азіайсько-Тихоокеанського регіону за 9 місяців 2016 року
Тип операції
Сума, млрд. дол. США
Зміна обсягу, %
Придбання компанії
326,5
-10,3
Транскордонна операція
196,9
-9,8
Приватний акціонерний капітал
108,2
8,4
Продаж активів
80
9
Тендерна пропозиція
30,9
83,8
Венчурний капітал
41,3
38,8
Передача частини активів
14,2
-44,8
Купівля міноритарними акціонерами
131,4
13,2
Купівля мажоритарними акціонерами
89,3
-4,7
Примітка. Складено автором за даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions Rankings 2016.
В Азіайсько-Тихоокеанському регіоні обсяг приватного акціонерного капіталу становив 108,2 млрд.
дол. США, що на 8,4% більше показника минулого періоду. Значно збільшився за 9 місяців 2016 року обсяг
тендерних операцій та операцій із залучення венчурного капіталу, що на 83,8% та 38,8% вище відповідного
показника 2015 року [9].
На третьому місці за масштабами укладання угод злиття-поглинання знаходяться компанії регіону
EMEA, де частка таких угод становить 20,8% від загального обсягу злиття-поглинання компаній.
За даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions Rankings, протягом дев'яти місяців
2016 року загальна кількість M&A-угод в EMEA регіоні становила 7743 з обсягами в 500,8 млрд. дол. США, що
менше на 18,1% в порівнянні з тим же періодом 2015 року. Середній розмір угоди складав 64,7 млн. дол. США.
Серед великих угод в 2015 році слід виділити придбання великобританської BG Group за 74 млрд. дол.
США європейською Royal Dutch Shell [14].
В таблиці 5 представлені основні угоди, що були укладені на EMEA регіоні протягом дев'яти місяців
2016 року [15]:
Таблиця 5
Найбільші M&A-угоди регіону EMEA за 9 місяців 2016 року
Дата угоди

Об’єкт угоди

Покупець

Загальна вартість
(млрд. дол. США)
03.02.2016
Syngenta AG
China National Chemical Corp
46,312
18.07.2016
ARM Holdings PLC
SoftBank Group Corp
30,125
23.02.2016
London Stock Exchange Group PLC
SoftBank Group Corp
13,810
03.07.2016
First Gulf Bank PJSC
National Bank of Abu Dhabi PJSC
13,442
10.02.2016
Meda AB
Mylan NV
9,975
Примітка. Складено автором за даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions Rankings 2016.
Топ-консультантом за досліджуваний період цього регіону стала компанія Freshfields Bruckhaus
Deringer LLP, за допомогою якої відбулося 109 угоди загальною вартістю 117,4 млрд. дол. США та середнім
розміром угоди в 1,1 млрд. дол. США [9].
Сполучене Королівство як і раніше є самою цільовою країною в EMEA регіоні з часткою 25,6% на суму
128 млрд. дол. США, незважаючи на зниження обсягу угод на 44,7% в досліджуваному періоді. На другому
місці йде Швейцарія з часткою в 12,1% та обсягом 60,5 млрд. дол. США. Потрібно відмітити, що за 9 місяців
2016 року частка Швейцарії виросла на 219,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Потім Франція
та Німеччина з частками 10,1% та 8,3% відповідно та виконаними угодами злиття та поглинання в обсязі 50,4 та
41,6 млрд. дол. США відповідно. Причому в Німеччині відбулося зменшення обсягів M&A-угод на 30,7%. Далі
йдуть такі європейські країни як Іспанія, Італія, Нідерланди та Фінляндія, так в останній відбулося збільшення
суми угод злиття та поглинання на 56,4% [15], (див. Рис. 5.).
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Рис. 5. Частка країн в загальних обсягах злиттів та поглинань EMEA регіону за 9 місяців 2016 року, (%).
Примітка. Побудовано автором за даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions Rankings
2016.
Галузева оцінка процесів злиття та поглинання в EMEA регіоні за 9 місяців 2016 року,
продемонструвала, що компанії цього регіону були найбільш прихильні до фінансового сектору (133,6 млрд.
дол. США) та сектору нециклічних споживчих товарів та послуг (68,7 млрд. дол. США) з частками 26,6% та
13,7% відповідно. Також, розвивалися технологічний (60,6 млрд. дол. США), сировинний (59 млрд. дол. США)
та сектор циклічних споживчих товарів та послуг (52,8 млрд. дол. США), частки яких є достатньо високими [9].
Потрібно відмітити, що сировинний і технологічний сектори за 9 місяців 2016 року збільшили обсяги
угод злиття та поглинання на 236,7% та 192,8% відповідно, а енергетичний (22,7 млрд. дол. США) та
телекомунікаційний (23,6 млрд. дол. США) навпаки зменшили на 78,7% та 60,7% відповідно.
Так, на сектор циклічних споживчих товарів та послуг припадає 11%, на сировинний – 11,7%, на
телекомунікації 4,7% відповідно. Найменш затребуваною галуззю в досліджуваний період була енергетика, а
також комунальні послуги, торгівля та інші види обслуговування (13,4 млрд. дол. США). Їх частка становить
4,5% та 2,7% відповідно [15], (рис. 6):

Рис. 6. Галузевий розподіл M&A-угод в EMEA регіоні за 9 місяців 2016 року, (%).
Примітка. Побудовано автором за даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions Rankings
2016.
Дослідження типів операцій M&A-угод в EMEA за 9 місяців 2016 року показала, що обсяг операцій
щодо придбання компаній становив 304,6 млрд. дол. США та зменшився на 18,6% в порівнянні з аналогічним
періодом 2015 року, транскордонні операції - 352,6 млрд. дол. США, що на 27,6% менше минулорічного
показника [15], (табл. 6):
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Таблиця 6
Тип операцій M&A-угод EMEA за 9 місяців 2016 року
Тип операції
Сума,
Зміна обсягу,
млрд. дол. США
%
Придбання компанії
304,6
-18,6
Транскордонна операція
352,6
-27,6
Приватний акціонерний капітал
125,1
-20,3
Продаж активів
91,7
-13,9
Тендерна пропозиція
110,7
72,6
Венчурний капітал
10,1
-17,7
Передача частини активів
11,6
306
Купівля міноритарними акціонерами
50,3
8,1
Купівля мажоритарними акціонерами
33,8
-28,6
Примітка. Складено автором за даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions Rankings 2016.
EMEA компанії протягом дев'яти місяців 2016 року збільшили кількість тендерних операцій на 72,6% в
сумі 110,7 млрд. дол. США. А також на 306 % виросли операції по передачі активів.
Активність приватного акціонерного капіталу EMEA регіону знизилася на 20,3% в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року, досягнувши 125,1 млрд. дол. США. Консорціум ставка 4,4 млрд. дол.
США для Playtika Ltd з Interactive Entertainment Inc була найбільшою угодою регіону з приватним акціонерним
капіталом за цей період [17].
Аналіз, поведений фахівцями компанії EY, виявив, що наслідки нещодавнього референдуму ЄС у
Великобританії можуть вплинути на глобальну активність на ринку M&A в короткостроковій перспективі.
Через невизначеність подальшого розвитку Європи, компанії Великобританії та ЄС ймовірно відмовляться від
інвестицій у найближчому майбутньому, поки план дій не буде окреслено більш чітко [10].
Водночас, організації США та Азіайсько-Тихоокеанського регіону можуть прискорити процес
поглинання компаній країн ЄС та Великобританії, якщо відносна вартість активів, що володіють глобальними
клієнтськими базами та цінними технологічними розробками (інтелектуальна власність), стане більш
привабливою. Така ситуація, найімовірніше, складеться у промисловості, секторі технологій, біологічних наук
та споживчих товарів у Великобританії, або ще масштабніше – на ринку ЄС.
Європейський бізнес неминуче зіткнеться з короткостроковою невизначеністю, оскільки складні
наслідки виходу Великобританії з ЄС є досить відчутними. Тим не менш, Великобританія залишається
відкритою для бізнесу, а довгострокова стратегія укладання угод буде підтримувати активність в економіці.
Крім того, в сучасних умовах взаємопов'язаного та глобалізованого ринку будь-яка короткострокова
невизначеність може створити сприятливі можливості підписання угод M&A для компаній, які знаходяться
поза межами Європи та бажають інвестувати в регіон за привабливими цінами.
Ілюструючи мінливу динаміку глобального ринку угод M&A, у 2016 році китайські компанії
встановили новий рекорд із купівлі закордонних компаній. Якщо розглядати китайські угоди виходу, то за
перші шість місяців 2016 року вони перевершили загальний обсяг 2015 року, що також був рекордним.
Зростання на національному рівні та підтримка урядом планів розширення китайських компаній стимулюють
закордонні придбання з метою розвитку китайської економіки та процвітання країни [10].
Китайські компанії оголосили про укладення 387 угод у першій половині 2016 року із загальною
вартістю в розмірі 129 млрд доларів США, перевищивши рекорд 2015 року на 97,9 млрд. Китайські компанії
відновили фокус на придбання промислових роботів і відповідного програмного забезпечення, переважно у
європейських компаній [14].
Китай, вже будучи найбільшим споживачем у світі промислових роботів, здається, прагне стати їх
провідним постачальником. При цьому, він продовжує пошук технологічних інновацій у всьому світі.
Найменшою популярністю стратегії злиття та поглинання користуються у ТНК, які працюють у країнах
Африки та Латинської Америки. Їх частка у загальному обсязі злиттів та поглинань становить 6% [2, с.11].
Незважаючи на те, що ТНК країн, що розвиваються, постійно вдосконалюють свої стратегії, що
дозволяє їм на рівні конкурувати зі світовими лідерами, найбільші прибутки від продажів зі злиття та
поглинання мають компанії розвинених країн. Наразі залучення компаній країн, що розвиваються, до процесів
злиття та поглинання є важливим джерелом іноземних інвестицій, що сприяє як стабільності, так і відновленню
економічної діяльності окремих компаній, посиленню економічного зростання національної економіки в
цілому.
Компанії із країн, що розвиваються, у транскордонних трансакціях зазвичай не шукають традиційних
переваг: синергії, а купують західні компанії з метою здобути додаткові компетенції в застосуванні таких
активів як технології, нові бізнес-моделі, інноваційні навички, що дозволяють їм стати лідерами на окремих
сегментах глобального ринку [13]. Переважно злиття та поглинання мають місце в тих галузях, де лідируючі
позиції належать компаніям розвинених країн. Зазвичай, це галузь інформаційних технологій на
телекомунікаційна галузь.
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Цілком зрозуміло, що для транснаціональних корпорацій найбільш привабливими стають відкриті,
швидко зростаючі ринки. Оскільки, за прогнозами Світового банку, темпи приросту ВВП у країнах, що
розвиваються, будуть приблизно вдвічі вищими за темпи розвинених країн, то найбільшого поширення процеси
злиття та поглинання в майбутньому можуть отримати країни цієї групи. Наразі компанії розвинених країн хоч
і віддають перевагу таким самим розвиненим країнам, але в останні роки має місце тенденція до зростання угод
злиття-поглинання на ринках країн, що розвиваються, Азійсько-Тихоокеанського регіону та Латинської
Америки. ТНК, що використовують злиття та поглинання як стратегію для виходу на ринки країн, що
розвиваються, враховують не тільки саме зростання ринків, а й інші чинники, зокрема економічну та політичну
стабільність в регіоні. Щоб активізувати значні придбання активів і диверсифікацію ринку, провідні компанії
розвинених країн враховують також можливості зменшення ризиків при укладенні угоди злиття-поглинання.
Висновки. Таким чином, діяльність ТНК на основі стратегій злиття-поглинання пояснюється різними
причинами. Основою запровадження даної стратегії є їх бажання отримати доступ до стратегічних активів
інших компаній, розширення асортименту надаваних послуг, досягнення оптимального розміру компанії для
отримання ефекту масштабу, забезпечити диверсифікацію діяльності для мінімізації ризику.
Щодо регіонального аналізу діяльності ТНК на світовому ринку злиттів та поглинань, то найбільше
дані стратегії використовують компанії з Північної Америки та корпорації з європейських країн. Саме країни
цього регіону є лідерами як серед «продавців» своїх компаній, так і серед «покупців» іноземних активів.
Америка як і раніше є найбільш цільовим регіоном для процесів M&A, що становить 52,6%, АзіайськоТихоокеанський - 26,6 %, а компанії регіону EMEA - 20,8% від загального обсягу злиття-поглинання компаній
протягом дев'яти місяців 2016 року.
Регінальний аналіз динаміки та структури транскордонних злиттів та поглинань у світі за
досліджуваний період засвідчує, що основними лідерами є компанії найбільш розвинених країн. Однак
останнім часом поступово збільшується кількість операцій злиття та поглинання у країнах, що розвиваються.
Даний вид угод стає важливим джерелом іноземних інвестицій та дає можливість побачити подальше зростання
транснаціоналізації економіки цих країн.
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Актуальность проблемы. Тенденции развития исполнительной ветви государственной власти
свидетельствуют об усилении возможности узурпации всей государственной власти, присвоении себе
полномочий других властей и установления диктаторского правления. Парламентский контроль над
деятельностью правительства доказал свою низкую эффективность. Противоречия между правительством и
парламентом настоятельно требуют научно-обоснованных новаций в сфере распределения полномочий и
взаимного контроля.
Анализ исследований и публикация. Автором проведен обширный анализ конституционно-правовых
норм США, Европы и некоторых других стран. Исследована правоприменительная практика и научные труды
ведущих правоведов мира.
Цель данной статьи состоит в объективном анализе практической и научной деятельности в области
применения теории разделения властей. В исследовании современных тенденций развития исполнительной
ветви власти, ее взаимоотношений с парламентом.
Изложение основного материала. Сущность материала излагается автором посредством исследования
и систематизации современных тенденций развития трех ветвей государственной власти, на основе обширной
научной литературы, фактических данных и судебной практики.
Возникновение и утверждение концепции разделения властей означало на практике прогресс
демократии. Он ознаменовался переходом от абсолютной монархии к конституционной монархии, а, за тем, и к
республиканской форме правления. Наибольшим динамизмом в своем развитии характеризуется
исполнительная ветвь государственной власти.
За последние десятилетия конца XX – начала XXI веков существенно изменились ее функции. Введены
новые формы деятельности и методы их осуществления. Функциональный динамизм исполнительной власти
обусловлен характером ее правоприменительной и законоисполнительной деятельности. Однако фактическое
положение правительства не может быть абсолютно точно определено, поскольку границы осуществления
властных функций органом, являющимся основным инструментом реализации власти, весьма подвижны и
изменчивы. Правительственные структуры, как правило, наделены широкой предметной и функциональной
компетенцией. Согласно современной государственно-правовой доктрине, правительство призвано
обеспечивать охрану существующего публичного порядка, гарантировать права и свободы человека,
осуществлять защиту внешних интересов государства. На него возложена реализация экономических,
социальных и иных функций в сфере государственного управления. Органы исполнительной власти играют
главную роль в разработке и формулировании основных целей политики государства, определении путей и
средств их достижения. Для осуществления данных полномочий правительство наделено необходимыми
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властными правами и прерогативами, располагает материальными и финансовыми ресурсами, в его
распоряжении находятся разветвленные административный и военно-полицейский аппараты.
Конституции очень редко содержат развернутые установления, излагающие компетенцию
правительства. Чем выше значимость государственного органа, призванного проводить в жизнь политику и
обеспечивать защиту интересов государства, тем шире его дискреционные полномочия, а конституционное
регулирование, напротив, сужено. Тем не менее, в большинстве современных конституций явно
прослеживается тенденция к расширению полномочий исполнительной власти. Это находит свое выражение в
использовании формулы, согласно которой на правительство или на его главу возлагается выработка и
проведение национальной политики. Так, например, статья 20 Раздела III Конституции Франции гласит:
«Правительство определяет и осуществляет политику Нации» [1]. В том же смысле определяет
правительственную функцию и статья 65 Основного Закона ФРГ. Она утверждает, что «Федеральный канцлер
определяет основные направления политики и несет за это ответственность. В пределах этих основных
направлений каждый Федеральный министр самостоятельно и под свою ответственность ведет дела его
отрасли» [2].
Даже в государствах, где деятельность правительства в недавнем прошлом трактовалась, как
осуществление сугубо исполнительной функции, современная конституционно-правовая доктрина заметно
изменила свой подход. Исполнительная функция заключается, прежде всего, в предложении общей политики,
ее формулировании и руководстве её проведением в жизнь. Именно в этом видится основное полномочие
исполнительной власти.
К основным функциям и пределам предметной компетенции правительства относятся следующие:
1. Исполнение законов, в соответствии с духом и буквой конституции
Несомненно, эта функция правительства является аксиоматичной. Согласно традиционной,
классической теории, правительству вверяется верховная исполнительная власть. Однако еще в 1910 году
известный английский исследователь С. Лоу написал: «Едва ли будет преувеличением сказать, что министры
могут делать все, что угодно, при непременном условии, что они располагают доверием народных
представителей. Пока министры пользуются этим доверием, они могут считать себя в числе наиболее
могущественных и полновластных правителей на земле…. Пока министры облечены тем высшим авторитетом,
который покоится на доверии народных представителей, поле их политической деятельности можно считать
почти ничем не ограниченным» [2].
2. Полномочия в сфере политического руководства
Программы правительства направлены, прежде всего, на организацию поддержки широких слоев
населения. По словам известного американского правоведа Р. Мичелса, высказанные им еще в 1949 году в
работе «Политические партии», «партии вынуждены говорить всё, чтобы угодить всем тем легковерным,
которые могут голосовать» [2].
Эти программы порождают некоторые последствия. Однако последствия эти могут быть сугубо
политическими, но не правовыми. Неисполнение программы не повлечет за собой никаких юридических
последствий. Тем не менее, ознакомление с правительственными программами и их анализ, позволяют судить
об общей ориентации и направленности государственной политики.
3. Полномочия в области управления государственным аппаратом
Правительство не только играет решающую роль при комплектовании всего государственного
аппарата, но и руководит его деятельностью. Как высший административный орган, правительство
осуществляет функцию общего управления, то есть деятельность, направленную на реализацию выдвигаемых и
отстаиваемых им экономических и политических целей. Компетенция правительства практически охватывает
все основные сферы общественной жизни. Некоторые юридические ограничения и изъятия присущи лишь
федеративным государствам в связи с отнесением отдельных правомочий к ведению субъектов федерации.
Правительство согласовывает, координирует и направляет деятельность всех центральных министерств и
ведомств. По отношению к государственному аппарату оно выступает в качестве центра. В ведении
правительства находится многочисленный административный аппарат, который осуществляет решения,
принимаемые центром на основе полученной им информации. Правительство назначает чиновников на высшие
гражданские и военные должности.
Обширная предметная компетенция позволяет сделать вывод о том, что расширение объема
управленческих функций, рост дискреционных полномочий администрации, концентрация принятия
важнейших управленческих решений в едином центре, решающая роль в подготовке и реализации
принимаемых решений, составляют характерные черты современной деятельности правительств.
4. Полномочия в законодательной области
Правительства во все возрастающей степени занимаются нормоустанавливающей деятельностью,
активно вторгаются в сферу исключительной компетенции парламента. Главной формой этой деятельности
является делегированное законодательство. Ему присуще издание нормативных актов по прямому или
косвенному уполномочию парламента, или издание нормативных актов, содержащих в себе общие правила
поведения по вопросам, входящим в исключительную компетенцию парламента. Помимо собственной
регламентарной власти и права на издание актов делегированного законодательства, правительство располагает
обширными полномочиями, позволяющими оказывать серьезное, а нередко и решающее воздействие на
законодательный процесс. Правительства большинства современных стран, за исключением президентских

№1, 2017

81

республик, обладают правом законодательной инициативы. В президентских республиках глава правительства,
президент, не обладающий правом законодательной инициативы, действует на законодательный процесс
опосредованно, посредством внесения законопроектов членами партийной фракции в парламенте.
Парламентская статистика западноевропейских стран свидетельствует, что свыше 90% законопроектов,
вотируемых парламентом и обретающих форму закона, вносится правительством.
Правительство в большинстве стран не только фактически, но и формально становится хозяином
рабочего процесса парламента и наделяется действенным правовым инструментарием, позволяющим
контролировать его работу. Даже в такой важнейшей сфере, как принятие государственного бюджета,
правительство становится все менее зависимым от парламента. Так, статья 47 Конституции Франции
предусматривает, что не утвержденный парламентом в 70-дневный срок финансовый законопроект вводится в
действие путем издания ордонанса. Таким образом, правительство может провести свой законопроект вообще
без голосования в парламенте [1].
В США система «сдержек и противовесов» позволяет администрации использовать в отношении
Конгресса целую систему внеправовых методов воздействия для оказания давления на конгрессменов. Важным
средством давления является и право отлагательного вето президента.
В парламентарных монархиях и республиках правительства обладают правом созыва чрезвычайных
сессий и досрочного роспуска нижней палаты парламента.
5. Составление и исполнение бюджета
Эта функция относится к числу исключительных правительственных прерогатив. Поскольку роль
парламента в этом процессе фактически номинальная, составление доходной и расходной частей бюджета
осуществляется различными административными ведомствами, а окончательный проект предоставляется на
утверждение правительства министерством финансов. Прохождение проекта бюджета через парламент
представляет собой сложную процедуру. Возможность влияния на параметры и объём доходной части бюджета
у законодателей практически равна нулю. Поэтому основные дебаты у законодателей возникают при
обсуждении его расходных статей. После утверждения, бюджет полностью выходит из сферы деятельности и
влияния парламента, и целиком сосредотачивается в руках правительства.
6. Полномочия в сфере осуществления внешней политики
Правительство контролирует и направляет деятельность всех органов и институтов, с помощью
которых осуществляется внешнеполитические функции государства. Оно комплектует дипломатический и
консульский аппарат, определяет контингенты вооруженных сил, руководит деятельностью органов
зарубежной разведки, ведет международные переговоры, заключает международные договоры и соглашения.
Полномочия правительства в сфере внешних сношений трактуются, как производные от функций
общеполитического руководства. Лишь в немногих странах конституции специально оговаривают полномочия
правительства в данной области. Такова, например, статья 73 Конституции Японии, которая гласит: «К
компетенции правительства относится и руководство внешней политикой». Схожее положение имеется и в
статье 97 Конституции Испании.
Дискреционный характер внешнеполитических полномочий правительства весьма широк. Полномочия
правительства в обычных условиях мало подвержены законодательной регламентации, а порой правовая
регламентация этой сферы и вовсе отсутствует. Такое положение обосновывается и оправдывается
конституционно-правовой доктриной, использующей концепцию «внешнего суверенитета» и «внешней
власти».
Согласно концепции «внешнего суверенитета», сформулированной в решении Верховного Суда США,
внешнеполитические полномочия федерального правительства являются производными от особой природы
внешнего суверенитета, и осуществляются независимо от того, закреплены они в конституции или нет.
Концепция «внешней власти», которая происходит из особой природы внешней власти, обосновывает
свободу самостоятельного принятия решений правительством при проведении внешней политики. Это
оправдывается особыми условиями ее осуществления и предполагает минимальную гласность и
лимитированность контроля.
К числу юридически закрепленных полномочий правительства в сфере внешних сношений относятся
определение их общих целей, путей и средств реализации, а также дача указаний и директив, проводимых в
жизнь дипломатическим аппаратом. Правительства дают подобные указания, не спрашивая предварительного
согласия об этом у парламента.
К ведению правительства в большинстве стран, формально или фактически, отнесено участие в
решении вопросов войны и мира. Правительство руководит военной администрацией и обороной страны,
принимает решение о всеобщей или частичной мобилизации, что предоставляет широкие возможности для
принятия исполнительной властью решений о начале военных действий без получения предварительного
согласия парламента. Нередко парламент ставят перед уже свершившимся фактом, как это имело место,
например, в начале военных действий в зоне Суэцкого канала в 1956 году, или во время Фолклендского кризиса
в 1982 году.
7. Чрезвычайные полномочия правительства
Чрезвычайные полномочия осуществляются правительством после введения чрезвычайного
положения. Это положение имеет своими последствиями приостановление конституционных прав и свобод,
конституционных и процессуальных гарантий. Поводом для введения чрезвычайного положения являются, как
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правило, социальные и природные явления. Формально таким правом наделяется глава государства. Но
фактически он осуществляет свои права и полномочия только в президентских республиках, а также в странах
с монократическим режимом правления. Так, например, в США, президент Г. Кливленд во время паники 1892
года и забастовки чикагских рабочих, объявил чрезвычайное положение в 1894 году. В 1902 году президент Т.
Рузвельт объявил чрезвычайное положение во время забастовки угольщиков. Также объявляли чрезвычайное
положение в США президенты В. Вильсон во время I мировой войны; Г. Гувер и Фр. Рузвельт во время
великой депрессии конца 20-х – начала 30-х годов XX столетия; Фр. Рузвельт во время II мировой войны; Г.
Трумэн и Д. Эйзенхауэр во времена «холодной войны».
В парламентских странах право введения чрезвычайного положения принадлежит на практике
правительству, которое осуществляет его самостоятельно или формально совместно с парламентом. Весьма
показательно в данном отношении «чрезвычайное законодательство», инкорпорированное в Основной закон
ФРГ. Статьей 87а предусмотрено, что в случае внешней опасности или угрозы существующему строю в
Федерации или одной из ее земель, Федеральное правительство может использовать вооруженные силы «для
борьбы с организованными и вооруженными группами». В соответствии с положениями Раздела Ха, в случае
введения «состояния угрозы или обороны» функции парламента могут быть переданы «Объединенному
комитету», органу, в состав которого войдут только 33 члена. В случаях, предусмотренных данным разделом
Основного Закона ФРГ, действие конституционных прав и гарантий приостанавливается; разграничение
компетенций между федерацией и землями упраздняется; командование вооруженными силами передается
федеральному канцлеру, который использует их по своему усмотрению. Практически правительство и, прежде
всего, федеральный канцлер наделяются в этих случаях почти дикторскими полномочиями [1].
Широкие чрезвычайные полномочия может присвоить себе, ссылаясь на внешнюю угрозу или
внутренние волнения, Кабинет Министров Великобритании. Чрезвычайные полицейские меры в этой стране
могут приниматься на основе порой весьма архаичных актов, таких, как, например, законе о богохульстве,
защите Короны, борьбе с бродяжничеством и т.п.
Анализ современных тенденций развития теории и практики разделения властей определенно
свидетельствует об усилении независимости правительства от парламента. Практика последних десятилетий
подтверждает данную закономерность. Вместе с тем, очевидно, что ни одно современное демократическое
государство не может полностью игнорировать парламентский контроль над политикой правительства. Эта
констатация находит свое отражение в системе государственно-правовых норм. Указанные нормы в
большинстве развитых стран закрепляют институт парламентской ответственности правительства и
возможность привлечения к судебной ответственности его членов. Подобное привлечение к ответственности
может быть осуществлено на основе специальной процедуры и в порядке особого судопроизводства. Однако ни
применение принципа «сдержек и противовесов», ни прокламируемое на доктринальном уровне ограничение
правительственной власти при помощи публичных прав и свобод, не исключают стремление бюрократического
аппарата к умножению управленческих структур, его бесконтрольности и самостоятельности.
Теоретическим обоснованием растущей роли и самостоятельности правительства служит
сформулированная в Великобритании и получившая широкое распространение теория «самостоятельного
мандата». В соответствии с положениями данной теории, избиратели на всеобщих выборах высказываются не
столько за того или иного кандидата в депутаты, сколько за правительственную политику или против нее. Тем
самым, они предоставляют определенный мандат доверия правительству или, напротив, отказывают в нем.
Правительство действует по воле избирателей и не может зависеть от перипетий парламентской борьбы.
Голосованию на парламентских выборах придается значение плебисцита по вопросу о доверии определенному
лицу или правительству в целом. В данном случае наблюдается сущностное голосование о доверии
правительству, а не формальное избрание депутата.
Очевидно, что концепция «самостоятельного мандата» отражает ту реальность, которая сложилась в
современных условиях. Характерно, что, например, в Швейцарии само правительство, а в Израиле его глава
избираются на всеобщих выборах. Теория «самостоятельного мандата» и современная практика оправдывают
усиление исполнительной ветви власти за счет констатации снижения роли и значения представительного
правления.
Усиление роли исполнительной ветви власти происходит в условиях значительного расширения
амплитуды в различиях интересов политических сил. Данный статус создает критическое положение в
обществе. Законы перестают играть прежнюю, традиционную роль регулятора общественных отношений. В
такой ситуации актуальна опасная тенденция возможности узурпации исполнительной ветвью всей
государственной власти, присвоения себе полномочий других властей и установления диктаторского
правления. Парламентский контроль над деятельностью правительства доказал свою низкую эффективность,
так как в парламентах и правительствах чаще всего осуществляют свою деятельность представители одних и
тех же политических сил. Поэтому нам представляется необходимым, чтобы исполнительная ветвь власти была
подвержена более эффективному контролю. Таковым мог бы быть контроль судебный. В этом случае
деятельность правительственных учреждений была бы более ответственной и транспарентной. Но сущность,
функции и параметры предметной компетенции судебной ветви власти должны быть значительно
трансформированы.
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Выводы. Усиление роли исполнительной ветви власти происходит в условиях значительного
расширения амплитуды в различиях интересов политических сил. Данный статус создает критическое
положение в обществе. Законы перестают играть прежнюю, традиционную роль регулятора общественных
отношений. В данной ситуации представляется крайне необходимым, чтобы исполнительная ветвь власти была
подвержена более эффективному контролю со стороны судебной ветви власти. Однако сущность, функции и
параметры предметной компетенции судебной ветви власти должны быть значительно трансформированы.
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CONTROVERSY OF THE IMPACT OF INTERNATIONAL TRADING RELATIONS ON THE
ENVIRONEMTNTAL COMPONENT OF THE WORLD ECONOMY
Abstract. The article investigates a contradictory influence of international trading relations on the
environmental component of the world economy. Characteristic features of the controversy formation are discussed. It
is proved that the transformation of the economic system towards the sustainable environmental management requires,
above all, resolving conflicts that influence the environmental dimension of the economic development. The basic
controversies of the trading cooperation influence on the formation of the global environmental cooperation areas are
defined. The steps essential for harmonizing the environmental and economic priorities of the world economy
development are justified.
Key words: controversy, controversies, environmental controversies, international trading-environmental
cooperation.
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СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА
ЕКОЛОГІЧНУ СКЛАДОВУ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Анотація. Стаття присвячена дослідженню суперечливості впливу міжнародних торговельних
відносин на екологічну складову розвитку світового господарства. Розглянуто особливості формування
поняття суперечності. Доведено, що трансформація господарської системи у напрямі сталого
природокористування вимагає, насамперед, розв’язання суперечностей, які здійснюють вплив на екологічну
складову економічного розвитку. Визначено основні суперечності впливу торговельної співпраці на формування
напрямів глобальної екологічної взаємодії. Обгрунтовано заходи, необхідні для узгодження екологічних та
торговельно-економічних пріоритетів розвитку світового господарства.
Ключові слова: суперечливість, суперечності, екологічні суперечності, міжнародна торговельноекологічна співпраця.
Цыбуляк А.Г., к.полит.н., соискатель кафедры международных финансов Института международных
отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация. Статья посвящена исследованию противоречивости влияния международных торговых
отношений на экологическую составляющую развития мирового хозяйства. Рассмотрены особенности
формирования понятия противоречия. Доказано, что трансформация хозяйственной системы в направлении
устойчивого природопользования требует, прежде всего, решения противоречий, которые оказывают влияние
на экологическую составляющую экономического развития. Определены основные противоречия влияния
торгового сотрудничества на формирование направлений глобального экологического взаимодействия.
Обоснованы меры, необходимые для согласования экологических и торгово-экономических приоритетов
развития мирового хозяйства.
Ключевые слова: противоречивость, противоречия, экологические противоречия, международное
торгово-экологическое сотрудничество.
Problem statement. An important component of the current stage of development of the world economy
is the existence of discrepancies between the trading-economical interests and the environmental needs of its
parties. The reasons for this should be seen in expanding the intergovernmental trading cooperation along with an
increase in the use of relevant transport routes, distribution of international location of production facilities
associated with the transfer of industrial capacities that are hazardous for the environment of certain countries,
and the overall complexity of the interaction of the economic the environmental potential of the planet. This
actualizes the challenge of finding ways to resolve the existing trading - environmental contradictions taking into
account the interests and needs of both nature and society.
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Analysis of latest research and publications. Researches of the essence and nature of the controversy of the
economic, including trading, development were the subject of scientific interest of many scientists. Genesis of
interaction and the environmentalization of the world economy is reflected in scientific works of scholars such as
Anderson K., Daly G., Esty D., Ehrlich P., Walter I., Frankel J. etc. Research works of domestic scientists are dedicated
to the justification of certain aspects of forming the foreign trade relations of the international community in the
conditions of worsening of the ecological problems. Namely such scientists as Andreyeva N., Veklych O., Kupinets L.,
Melnyk L., Semenyuk E., Tunytsya Yu., Kharychkova S. et al.
Still the problems of controversies occurrence in the environmentalization development and the world trade are
not highlighted, along with the issues of the current development trends in the international trade with regard to the
ecological requirements.
Objective definition. The objective of the article is to study the controversies of the impact caused by the
international trading relations on the environmental component of the world economy and the justification of the
priority directions in overcoming them.
Presentation of the main research material. Occurrence of the contradictions in the process of economic
interaction and its environmental component has deep roots. Even in the early stages of human development there
began to emerge some controversies between manufacturing and consumption, which increased in the next centuries.
The controversy in the most general terms is a philosophical category, which expresses the internal source of any
development, movement, change, or a transition into a new quality [1, p.385]. The research of contradictions in the
society emerged back in the ancient times. In particular, Aristotle, considering the law of contradiction, noted that the
controversial statements could not be equally true. According to the ancient Greek philosopher Heraclitus, the
controversies are present in the nature of existence, and the nature is constantly changing its characteristics. The identity
of opposites by Heraclitus means however not their mutual extinguishing, but their struggle. This struggle is the main
law of the universe, the cause of any origin. The point is that exactly the presence of contradictions is an indispensable
and to some extent even legitimate foundation of the world development. In its turn, Parmenides believed that
controversies were mutually exclusive. The understanding of the nature of this category by Socrates seems to be very
accurate. According to him, the desire to solve the contradiction appears in the case of internal tensions caused by the
presence of controversies with oneself. An important contribution to the study of this category was made by Hegel, who
rendered the controversy not only as a kind of anomaly that occured sporadically. To his point of view it is negative in
its essential definition, the principle of any self-motion, which lays in the description of the controversy.
Immanuel Kant believed that the inevitable controversies arise in our mind as the result of the fact that the
notions of "an absolute" and "an infinite" are applied to the world of things-in-itself, and are also projected onto the
world of experience, the world of phenomena. Instead J. Schelling on the contrary attempted to build a dialectical
pattern of natural processes and forms as a product of the interaction of the opposing forces. He saw the essence of the
nature as a struggle between opposing and polar forces. On the whole, the essence of controversies as a category, which
is the driving force of the phenomena and processes, consists in the presence of the interrelation between the component
elements of a certain phenomenon, which together with this condition the availability of differences in their
implementation, which cannot simultaneously meet the mutually-beneficial requirements. Accordingly, the current
understanding of this category rather lies in the sphere of dialectics. The forms of the economic contradictions’
manifestations envisage their gradual change and transformation in the process of the economic cooperation between
the entities. In the first stage of the forms of the economic contradictions’ manifestations there occurs an identity
between the interests of participants of the economic cooperation, which is characterized by the interest of the parties in
obtaining some of the benefits from the interaction between them. At the same time it is not possible to eliminate the
objective contradiction between the partners, because each of them is constantly influenced by numerous factors, which
are adjusting their mutual relations to a certain extent [2, p.116]. However, the compromise reached between the
partners satisfies them in general for an agreed time. In the second the differences in economic needs are formed. This
means an increase in certain variances in their view points as for the implementation of the terms of cooperation, which
within a defined period cannot be fully adjusted to the new needs and interests of the partners.
In the third stage on condition of neglecting the differences that happen at the stage of contradictions'
variances, there occurs an antithesis stage in the implementation of the goals. It is characterized by a certain escalation
of the relationships between the partners, which cannot be relieved within a specified period of cooperation. Thus the
stage the antithesis captures partial satisfaction of the partners from the mutual cooperation. The stage of the
controversies' antithesis when it is not solved grows into the fourth stage - an open controversy. It can be characterized,
first of all, by the revision of the primary preconditions for cooperation of the stakeholders, which must basically satisfy
their economic interests. Secondly, the open controversy in case of failure to reach the compromise in the cooperation
between the partners leads to a complete rupture of the relations between them and the cessation of mutual cooperation.
By the nature of the contradictory factors that affect the development of the natural environment it is advisable
to underline the following combinations and strategies to influence them. The Resource and technological strategy
emphasizes the connection of the environmental problems of the development of global commodity markets with an
excess in consumption of natural resources and an excessive technological pressure on the environment. The solution
lies in improving the technology of production of goods, limiting the economic growth and consumption. The Resource
and technological strategy is outlined in the concept of sustainable development and provides a solution to the problem
of environmental pollution, in particular through the environmentalization of industry, transport and trade, i.e. the main
factors in the formation of the market system.

86

Стратегія розвитку України

Identity of
economic interests

Controversies of
economic benefits

Open economical
controversy

Creating new forms of
controversy solutions

Subjective

Objective

Solution mechanisms

Differences in
economic needs

Forms of evolutionary manifestation

Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development was adopted by the United Nations Conference
on Environment and Development in 1992. One of its main principles in the context of the environmentalization of the
global commodity markets should be considered as the following: to better address the problems of environmental
degradation, the States parties should cooperate in creating a supportive and open international economic system that
would lead to the economic growth and sustainable development in all countries. Activities in the field of the trading
policy taken at aim to protect the environment should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination
or a disguised restriction of the international commerce. It is needed to avoid any unilateral actions to address the
environmental challenges outside the jurisdiction of the importing country. The activities in the field of the
environmental protection, aimed at addressing the transboundary or global environmental problems should, as far as it is
possible, be based on the international consensus. It should be noted that the considerable attention it paid to the
improvement of production technologies, the transition to a high technology, clean air and wastewater emissions from
the industry, establishment of interrelated industries, where the waste products of some industries are used by others
(getting the main part of raw materials from the waste, using waste to produce compost and biogas, etc.) [3].
According to the biosphere-ecological strategy, the resistance and self-regulation capabilities of the biosphere
are limited to a certain level, it is therefore appropriate to determine the laws of functioning of the biosphere and stick to
these laws while developing economic activities in the sphere of goods production. The Social and psychological
strategy implies that the ecological crisis is related to the human psychology. Therefore, to overcome this, it is
necessary to develop the systematic approaches to the market consumers' understanding of the need in a sustainable
attitude to the environment.
Therefore, it is advisable to formulate the system of features for the economic controversies that are the sine
qua non of the modern globalized society (Fig. 1):

The nature of controversies

The system of economic
controversies

Implementation of
methods and mechanisms
to solve the economic
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Establishing a
governmental economic
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Using the quantitive
evaluation of the
consequences from the
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Figure 1. The system of economic controversies
In the most general terms, certain contradictions are contained in the theories the international trade. Thus, an
early mercantilism is characterized by an attempt to sell more, and buy less; the late mercantilism theory is
characterized by a promotion of export along with import restrictions; the theory of absolute benefits involves
specialization in terms of free trade, which in itself is a contradiction; the theory of comparative benefit as one of the
postulates involves a different level of absolute benefits in the world; a factorial approach involves the differences in
correlation between the factors of production and high technology specialization model – the presence of inconsistency
in the degree of specialization depending on the level of economic development; a later theory of competitive benefits
implies the existence of contradictory trends in the levels of specialization depending on the level of the economic
development, etc [4, p.82].
An important controversy of the world trading, accompanied by an increase in consumption, along with the
creation of the environmental goods and services, is the introduction of genetically modified organisms. Biotechnologies
promise to solve many problems of health care, give totally new possibilities in the fight against hunger, create new
products, improve the ecological state as a result of the refusal from pesticides etc [5]. But at the same time they provoke
new controversies and, in particular, are related to how healthy and safe are products derived from the application of
biotechnology for the consumers of worldwide markets; will the humanity face the remote consequences of their use;
what are the moral and ethical limits of intervention in the biological development; what will be the economic effect
from the production of genetically modified products on those who are focused the consumption of natural products.
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Because of this, the distribution of GMOs potentially leads to a range of social, economic and political conflicts, including
the ones at the global level, thus impacting the development of the trade relations.
The effective maintenance of ecological safety of trade should take place within the WTO, as when one country
unilaterally introduces ecological restrictions, often it suffers economic losses. When this introduction happens in
harmony with other countries, the losses can be avoided. The cooperation within the WTO is appropriate for the
countries in the world as it helps them reduce the uncertainty in the international trade. WTO is a mutually beneficial
system in which countries agree to follow policies and mutual obligations. However, there is a possibility to win at the
expense of the other side, finding a way to protect domestic producers, which creates controversies of the
environmentalization factor interactions with the development of the world trade [6]. The introduction of the
environmental standards and restrictions can serve this way. On the other hand, some WTO rules require the countries
to support the environmental degradation, providing a market for products made in an environmentally harmful way.
The main priorities for overcoming such controversies could be the following: prohibition on trade of some
commodities; consideration of the environmental damage in the price on the world market; certification of the goods by
the place and method of manufacturing; creating a market for the environmentally friendly products; free trade of
environmentally friendly technologies; ensure optimal distribution of global the production; reducing the dependence on
natural resources in the countries with low levels of economic development by providing them with the access to the
world market; trade liberalization should not undermine the national and international efforts to protect the
environment; to mainstream the profits from the liberalization of trade including the environmental protection, in
particular compensation for the damage from liberalization; taking into account the difference in the relative cost of the
environmental measures in the developed countries and the developing countries.
Among the main factors escalating the environmental crisis are: quantitative and qualitative increase of
social productive forces; development of scientific and technological progress without considering the
environmental requirements and restrictions; dominance of a model of the environmentally dangerous economic
growth with a focus on increasing of the consumption of material goods; population growth; militarization of the
national economies [7, p.23].
The study of the internal causes of escalating the ecological crisis does not diminish the role of the immediate
factors affecting the nature while forming the modern contradictions in the nature use. While being not a direct source
of these contradictions, they, however, are catalysts that contribute to escalating the antithesis and their movement
towards aggravation. Consequently, the environmental factors are among the key ones in the formation and functioning
of the international economic relations, including trade.
Conclusion. Formation of the international trade relations taking into account the inconsistency of their impact
on the environmental factors are accompanied not only by the diversification of trade flows and processes of
liberalization of the foreign cooperation, but also by the manifestation of external effects of both positive and negative
nature, resulting from the combination of the controversial effects on the environment. Therefore, the development of
the trade relations between the countries of the international community should take into account the efficiency of
integration of the environmental resources and the specific features of their functioning, and resolving the controversial
issues of the global commodity flows' environmentalization lies in the use of legal and economic measures of a
multifaceted impact.
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКСПОРТУ
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Анотація. У статті проаналізовано євроінтеграційний потенціал реструктуризації експорту
сільськогосподарської продукції України. Проаналізовано динаміку індексів обсягу сільськогосподарського
виробництва та продуктивності праці в Україні. Здійснено компаративний аналіз структури посівних площ
сільськогосподарських підприємств ЄС та України. Розраховано та проаналізовано динаміку складової
продуктів харчування, напоїв та тютюну в індексі компліментарності торгівлі між Україною та ЄС
протягом 2006−2015 рр.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ УКРАИНЫ
Аннотация. В статье проанализированы евроинтеграционный потенциал реструктуризации
экспорта сельскохозяйственной продукции Украины. Проанализирована динамика индексов объема
сельскохозяйственного производства и производительности труда в Украине. Осуществлен компаративный
анализ структуры посевных площадей сельскохозяйственных предприятий ЕС и Украиной. Рассчитано и
проанализирована динамика составляющей продуктов питания, напитков и табака в индексе
комплиментарности торговли между Украиной и ЕС в течение 2006-2015 гг.
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EUROPEAN INTEGRATION POTENTIAL Of RESTRUCTURING OF AGRICULTURAL EXPORTS OF
UKRAINE
Abstract. The article analyzes the European integration potential of the restructuring of agricultural exports of
Ukraine, the dynamics of indices of agricultural production and productivity in Ukraine. The article also provides the
comparative analysis of the structure acreage farms EU and Ukraine. Calculated and analyzed the dynamic component
of food, beverages, and tobacco index complementarity of trade between Ukraine and the EU during 2006-2015.
Keywords: European integration, economic potential, agricultural products, complementarity, exports, EU.
Актуальність проблеми. У структурі вітчизняного експорту сільськогосподарської продукції
переважають сировинні товари з низкою доданою вартістю. Реструктуризація експорту сільськогосподарської
продукції України є нагальною потребою зростання валютних надходжень країни. З підписанням Угоди про
Асоціацію між ЄС та Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про Асоціацію між ЄС та Україною)
[1] почали діяти автономні торговельні преференції, що сприяли активізації українського експорту
сільськогосподарської продукції до ЄС, а з 1 січня 2016 р. розпочалась імплементація глибокої і всеохоплюючої
зони вільної торгівлі (ГВЗВТ). Залишається дискусійним питання використання позитивного тренду зростання
обсягів та вартості експорту сільськогосподарської продукції України до ЄС з метою реструктуризації. Тому
дослідження євроінтеграційного потенціалу реструктуризації експорту сільськогосподарської продукції
України є актуальним завданням.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблематика експорту сільськогосподарської продукції України до
ЄС широко представлена в наукових публікаціях. Зокрема відмітимо роботи таких вчених, як О.В. Березін та
О.Д. Плотник [2], О.Л. Гальцова [3], Л.П. Гальперіна [4; 5], Л.І. Лук’яненко [4], Д.Ф. Крисанов [6],
Т.О. Осташко [7], О.Л. Попова [8], В.І. Ткачук [9] та ін. Разом з тим, потребує уваги дослідження
євроінтеграційного потенціалу реструктуризації експорту сільськогосподарської продукції України.
Метою статті є дослідження євроінтеграційного потенціалу реструктуризації експорту
сільськогосподарської продукції України.
Виклад основного матеріалу. В рамках автономних торговельних преференцій ЄС скасував мита на
83,4% сільгосптоварів та товарів харчової промисловості, а стосовно 15,9% було запроваджено тарифні квоти. з
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1 січня 2016 року набула чинності ГВЗВТ, яка передбачає поетапне взаємне відкриття своїх ринків товарів і
послуг. Так, згідно ст. 25 Угода про Асоціацію між ЄС та Україною Сторони поступово створюють зону вільної
торгівлі протягом перехідного періоду, що не перевищує 10 років починаючи з дати набрання чинності цією
Угодою, відповідно до положень цієї Угоди та відповідно до Статті XXIV Генеральної угоди про тарифи та
торгівлю 1994 року (далі – ГАТТ-1994) [1]. Розглянемо євроінтеграційний потенціал українського експорту
сільськогосподарської продукції до ЄС.
О.В. Березін та О.Д. Плотник визначають економічний потенціал як сукупні можливості суспільства
щодо оптимального використання наявних ресурсів у процесі розвитку виробничих відносин з метою
задоволення потреб членів суспільства [2, c. 15]. Термін реструктуризація походить в від англ. Restructuraction,
тобто зміна та відновлення. Реструктуризація експорту сільськогосподарської продукції передбачає товарну
диференціацію, збільшення питомої ваги продукції з більшою доданою вартістю.
ЄС здійснює протекціоністську політику відносно зовнішніх ринків продуктів харчування, напоїв та
сільськогосподарської сировини. Наприклад, частка продуктів харчування, напоїв та тютюну в сукупному
зовнішньому імпорті ЄС-28 незначна і зросла протягом 2006−2015 рр. на 1,3% з 5 до 6,3% [11].
Євроінтеграційний потенціал посилився після підписання Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною,
яка створює можливості завдяки безмитним тарифним квотам на українську сільськогосподарську продукцію.
Перевищення квоти не позбавляє можливості експорту до ЄС але зменшує його прибутковість внаслідок
застосування відповідних митних тарифів. Суттєво впливає на євроінтеграційний потенціал реструктуризації
експорту сільськогосподарської продукції можливість експортувати українську сільськогосподарську
продукцію до ЄС впровадження технічних регламентів, систем стандартизації, метрології, акредитації,
маркування та етикетування товарів, захисту прав споживачів та інтелектуальної власності робіт з оцінки
відповідності та ринкового нагляду ЄС. На нашу думку адаптація законодавства України у сфері санітарних та
фітосанітарних правил та запровадження відповідної до вимог ЄС системи управління санітарними та
фітосанітарними заходами сприятиме підвищенню якості вітчизняної продукції та оптимальному використанню
наявних ресурсів для реструктуризації експорту агропродовольчих товарів, напоїв та непродовольчої
сільськогосподарської продукції.
Питома вага сільськогосподарського виробництва у ВВП України становила у 2015 р. 14% ВВП [10].
Сільськогосподарське виробництво України у відносних вимірах скоротилось за час, що минув з дати
підписання у листопаді 2014 р. політичної частини Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною. Індекси обсягу
сільськогосподарського виробництва та продуктивності праці у % до попереднього року скорочувались у 20142015 рр. (рис. 1).

Рис. 1 Динаміка індексів обсягу сільськогосподарського виробництва та продуктивності праці (1991-2015
рр.), % до попереднього року
Джерело: побудовано за даними [13].
Як видно з рис. 1 індекси продуктивності праці перевищували в цей період індекси обсягів
виробництва в сільському господарстві. У 2013-2015 рр. індекс обсягу виробництва сільськогосподарських
підприємств перевищував відповідний показник господарств населення. На нашу думку, реструктуризація
експорту сільськогосподарської продукції до ЄС надасть додаткового стимулу для розвитку різних
організаційно-правових форм сільськогосподарського виробництва.
Не дивлячись на зниження світових цін на сировинні товари, ембарго з боку Російської Федерації
частка сільськогосподарської продукції в загальній вартості експорту України збільшилась з 2006 р. до майже
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41% у 2015 р. та 45% у 2016 р. [13]. Зросла питома вага експорту до ЄС, який став найбільшим торговельним
партнером України з більш як 40% зовнішньоторговельного обороту України. Відмітимо, що для ЄС торгівля з
Україною не має суттєвого значення. Так, загальний обсяг торгівлі України з ЄС становив у 2015 р. менше 1%
(за даними [11]). Перспективи реструктуризації експорту сільськогосподарської продукції України на ринок ЄС
пов’язані також з пріоритетами Спільної аграрної політики ЄС. Напрямки удосконалення Спільної аграрної
політики ЄС на 2014−2020 рр. полягають в переорієнтації з заходів щодо підтримки ринку на заходи щодо
сільського розвитку, побудову екологічної, ефективної та дієвої спільної політики [8, c. 90]. Як зазначає
В.І. Ткачук стосовно концепції ведення сільськогосподарської діяльності в ЄС «основним пріоритетом стає
знаходження балансу між якісною екологічною політикою та забезпеченням продовольчої безпеки» [10, c. 47],
що має наслідки для експорту української сільськогосподарської продукції. Тому великі перспективи має
експорт до ЄС непродовольчої сільскогосподарської продукції, зокрема, біоетанолу та біодизелю, паливних та
кормових агропелет. Україна має значний потенціал виробництва агропелет з сировини, що є відходами для
сільськогосподарського виробництва (лушпиння соняшника, солома зернових) та агропелети з енергетичних
рослин. Як зазначають Л.П. Гальперіна та Л.І. Лук’яненко, «перспективними ринками збуту для українських
виробників паливних гранул є Німеччина, Швеція, Великобританія та країни Бенілюксу. Аналіз структури
експорту біопаливних пелет українськими виробниками дає змогу зробити висновки, що потенціал експортного
ринку залишається високим, але є тенденція до його скорочення, внаслідок розвитку виробництва біопаливних
пелет в основних країнах-споживачах українського експорту» [4].
Зростання складової сільськогосподарської продукції в індексі компліментарності торгівлі між
Україною та ЄС в динаміці за період 2006−2015 рр. свідчить про підвищення євроінтеграційного потенціалу
експорту сільськогосподарської продукції. Складова сільськогосподарської продукції в індексі
компліментарності торгівлі між Україною та ЄС розраховується за формулою (1):

│miEU–xiU │/2

де

(1)

miEU - частка товару і в загальному імпорті ЄС (за даними [12]).
xiU - частка експорту і-го товару України (за даними [14]).

Як видно з рис.2, експорт продукції сільського господарства України до ЄС в умовах дії односторонніх
торговельних преференцій з боку ЄС з травня 2014 р. та імплементації ГВЗВТ між ЄС та Україною суттєво
зріс, хоча і не перевищує відмітки у 2,6% в імпорті цієї групи товарів ЄС-28. Складова продуктів харчування,
напоїв та тютюну в індексі компліментарності торгівлі між Україною та ЄС в індексі компліментарності
торгівлі між Україною та ЄС зросла у 2012−2013 рр. У 2014 р. цей показник становив 12,2%, коли приріст
порівняно з попереднім 2013 р. становив 1,9, а у 2015 р. – 17,3%, приріст порівняно з попереднім 2014 р. був
5,1.

Рис. 2. Складова продуктів харчування, напоїв та тютюну в індексі компліментарності торгівлі між
Україною та ЄС (2006-2015 рр.), %
Джерело: складено та розраховано за даними [11] та [13].
Таким чином, компліментарність продуктами харчування, напоями та тютюном між ЄС та
Україною зростає однак в структурі експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції до ЄС
переважають сировинні товари. Так, у 2014 р. сировинні товари для виробництва харчових та нехарчових
сільськогосподарських продуктів «склали 66,4%: 38,5% сільськогосподарського експорту склали зернові,
27,9% − насіння олійних» [7, c. 100].
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Розглянемо перспективи реструктуризації вітчизняного експорту сільськогосподарської продукції до
ЄС. Прогноз попиту в ЄС на сільськогосподарські продукти [13] дає змогу стверджувати про можливості
збільшення експорту сільськогосподарської продукції України на європейський ринок.
В.І. Ткачук на основі компаративного аналізу відповідних показників ЄС та України з 2005 до 2015 р.
виявив спільні тенденції в ЄС та Україні. Зокрема, це зменшення частки посівних площ під зерновими та
зернобобовими культурами у загальній структурі посівних площ; збільшення частки посівних площ під
кормовими та технічними культурами та зменшення поголів'я тварин [9, с. 52]. Зменшення частки посівних
площ під зерновими та зернобобовими культурами пов’язано із зростанням продуктивності у цій галузі і в ЄС,
і в Україні. Збільшення частки посівних площ під кормовими та технічними культурами обумовлено
зростанням попиту на біопаливо, олії, ефірні олії, натуральні тканини тощо.
Суттєво відрізняється структура посівних площ сільськогосподарських підприємств ЄС та України у
теперішній час (див. рис. 3).
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Рис. 3. Структура посівних площ сільськогосподарських підприємств у 2015 р.: а) ЄС; б) України
Джерело: складено та розраховано за даними [11] та [13].
Як видно на рис. 3 в структурі посівних площ сільськогосподарських підприємств ЄС переважають дві
позиції – це зернові та овочі, які мають майже однакову питому вагу (38 та 36% відповідно). Тому попит на
овочі у ЄС майже повністю забезпечений власним виробництвом. Більше як удвічі меншу питому вагу мають
площі кормових та коренеплодів (15%) сільськогосподарських підприємств ЄС. Технічні культури займають в
у сільськогосподарських підприємствах 7% площ (рис. 3а). В той час як в Україні більше половини посівних
площ сільськогосподарських підприємств займають зернові (54%), на другому місці - технічні культури (31%),
на третьому - кормові та коренеплоди (13%). Питома вага овочів складає лише 2%, а плодів та ягод – менше 1%
(рис. 3б). Це повязано з низькою рентабельністю виробництва у дрібногосподарських господарствах та
відсутністю розвиненої інфраструктури зі зберігання цієї продукції. Тому залишається актуальним висновок
щодо «пріоритетності сприяння дрібнотоварним виробникам овочів, фруктів і картоплі (оцінка ефективності
кредитних умов, компенсації для створення умов зберігання і т.і.) [5, c. 2003].
Як зазначає Т. Осташко «на ринку ЄС перспективи для нарощування обсягів експорту мають соя, макуха
(шроти), казеїн, мед, фруктові соки, горіхи, лоза, макаронні і кондитерські вироби» [7, c. 103]. Однак розширення
експорту української сільськогосподарської продукції з більш високою доданою вартістю потребує вирішення низки
питань впровадження технічних регламентів, систем стандартизації, метрології, акредитації, маркування та
етикетування товарів, захисту прав споживачів та інтелектуальної власності робіт з оцінки відповідності та
ринкового нагляду ЄС, з одного боку, та спрямовані зусилля України в особі всіх суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності щодо формування попиту на вітчизняну сільськогосподарську продукцію в ЄС.
Прийняття Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» [14] у 2015 р. стало
важливим кроком врегулювання вітчизняних умов та вимог ЄС. Однак процес адаптації вітчизняної
нормативно-правової бази та регулювання потребує часу. Про складності процесу досягнення відповідності
свідчать незначна кількість українських експортерів у 2016 році. Наприклад, експортерами харчових продуктів
тваринного походження до країн ЄС із затвердженими експортними потужностями є 72 підприємства. При
цьому, лише 13 вітчизняних експортерів до ЄС в категорії «Молоко та молочні продукти» з 172 підприємств,
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зареєстрованих у Реєстрі затверджених експортних потужностей (наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 10.02.2016 № 38, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 12.03.2016 №
381/28511) [15]. Такі низькі показники є сигналом для активізації урядових зусиль щодо сприяння вітчизняному
агропромисловому бізнесу у виході на ринки країн ЄС.
Висновки. Реструктуризація експорту сільськогосподарської продукції передбачає компліментарність
у двосторонній торгівлі з ЄС; відповідні структурні зрушення у вітчизняному виробництві; формування попиту
в ЄС; досягнення вітчизняною продукцією санітарних та фітосанітарних вимог ЄС. Підтверджена вихідна
гіпотеза про значний невикористаний євроінтеграційний потенціал реструктуризації експорту
сільськогосподарської продукції України. Стимулювання реструктуризації експорту сільськогосподарської
продукції України до ЄС сприятиме структурним змінам, модернізації вітчизняного сільськогосподарського
виробництва, підвищенню продуктивності праці, безпеки виробництва та якості продукції у агропромисловому
комплексі, зростанню доходів сільськогосподарських виробників різних організаційно-правових форм.
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Problem statement. The present-day world financial system is a multy-entity one which means that no
international fund of monetary means focused in a particular place and which is the property of a particular entity of the
global economy. The financial resources of the world are predominantly circulating, and make up the global financial
market. Like any other category, the multi-entity world financial system requires a constant renewal via the impact
caused by the changing factors of both internal and external environment. In addition, a significant impact on the global
financial system is caused by the global developments in trends and directions of international capital flows. The
peculiar features of the world financial system are formed primarily under the influence of a specific dvelopment of the
global economic space. The reasons for this should be seen in the first place in the impact of the global financial crisis,
which has led to a significant strengthening of a regionalism trend in the world; secondly, the need to find mutually
beneficial economic decisions; thirdly, a mental, cultural and historical proximity to neighboring countries; fourth, the
presence of common views for the representatives of the same region as for the issue of granting sovereignty, rule of
law and justice that enables a faster search of compromise needed to define and implement a common policy to achieve
common goals. In order to protect the national interests from external influence, which was particularly noticeable
during the crisis, the countries that are the new centers of growth, invest more in the development of regional
cooperation mechanisms, thereby increasing its regional leadership.
Relevance of the research topic consists in the necessity in an intergral and comprehensive research and
justification of the tendencies of the world financial system taking into accound significant impact on the operation of
this system caused by the external factors, primarily - by globalization processes.
Analysis of latest research and publications. The above issues are the subject of research of many Ukrainian
scientists. In particular, the problems of the world financial system are considered in the works of such scholars as S.
Borynets, A. Halchynskyi, V. Geyets, G. Klimko, P. Krugman, D. Lukyanenko, Z. Lutsyshyn, R. Makkinon, J. Stiglitz,
V. Fedosov. A special attention in these works is drawn to the features of the financial system development, and also to
the specific features of the world market formation as an important component of the world economic complex.
However, the current priority issues and the future prospects of the development and reforming of the global financial
system taking into account the changing conditions of the global economic space require a special attention.
The research objective is the justification of the global trends in the world financial system at this stage. It
involves the availibility of the following tasks: defining features of the global financial system, research of the priorities
and restraining factors for its effective operation, isolating the directions of its possible transformation.
Presentation of the main research material. To the global development trends in the world financial system
should be listed the following ones: growth of the rate and scale of international financial transactions in recent years,
which almost 40 times exceed the scale of the world trade; the emergence of new segments and instruments of the
world market; the growing importance of network-organized business groups whose goal is to maintain a continuous
active flow of financial rents and added value in the long term; extension of these processes' role for a country, and for
the international and supranational institutions; reducing the share of loans in the structure of the international capital
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flows during the intensive growth of the portfolio investment share and a slower growth of the direct ones; the
development of private capital migration between the developed countries, including the US, EU countries, Japan and
the countries of South-East Asia and Latin America, with high rates of economic growth (China, Singapore, Malaysia,
Brazil); an increased competition to attract foreign investments, which leads to the development of special national
programs for their stimulation [2].
Changing the growth rate of foreign direct investment is determined not only by a temporary deterioration of
the investment climate in many developing regions, but also by the development processes of cross-border fusions and
absorbtions (Fig. 1):
The dynamics of the foreign direct investment growth rate for 2011-2015, %
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Figure 1. The dynamics of the foreign direct investment growth rate for 2011-2015, %
Changes in the volumes of the foreign direct investment is preconditioned by the following reasons. First, the
globalization of the economy and trade liberalization and the extension of an easily accessible global market space, the
struggle for which requires a substantial strengthening of the position of its potential participants. Second, the rapid shift
of the center of gravity of international competition to the sector of high technology products and services, and increase
R & D spendings, which makes corporations to distribute such costs among themselves and thus reduce their burden via
mergers and acquisitions. Thirdly, the problem of overproduction, еру reduction in sales and revenues of individual
companies, which have long been working in specific areas. The integration of financial markets has led to
simplification of capital flow procedures. The main monetary-credit coordinating authorities face difficulties in
predicting or identifying timely those flows of capital that can destabilize the financial markets so that can adjust the
volume of proposals. Market integration enhences the vulnerability of the financial market and complicates the problem
of control over its operations.
All the aspects mentioned above require the justification of the global trends in the world financial system. The
decisive influence on changes in the infrastructure of the global financial system is caused by the process of
globalization. In the light of the aforementioned aspect the forms of its manifestation are contained primarily in the
following. First, the growth of the global financial market and the financial transactions carried out between different
actors of the economic relations, the change in the structure of the major importers and exporters of capital. The main
exporters of the capital are Germany, China, Saudi Arabia, Japan [7]. The light of their regional affiliation, such
distribution characterizes the shift of financial power in the world economy for the benefit of these countries. In recent
years,the imports of capital increased a long-term tendency towards the increase of the share of the developing
countries, including the countries in economy transition phase as the recipients of the foreign capital. At the same time,
despite the fact that the developing countries and countries with economies in the transition phase become more
attractive to foreign investors, who still direct more than half of the total volume of investment for industrialized
countries. A great number of the investments is related to the process of the capital concentration, mergers and
acquisitions of foreign companies, mainly in such areas of the world economy as financial services, energy,
communications and telecommunications, pharmaceuticals.
Secondly, the spread of the global financial sector beyond the available control, requires, above all, the reform
of the current system of control with a shift of emphasis at the coordinating component. Thirdly, the need to develop a
common strategy for regulation and coordination of the global market. We are talking about the development of
common legal norms within which it would be possible to monitor the functioning of the financial institutions. As a
successful example of an effective joint coordination and management we use the European Union, which have not only
created a unitary currency system, but also have laid the foundation for harmonizing the financial and, more generally,
economic policies of the Member States. Not relying on the regional or supranational decision, but based on current
trends in the global financial system, stock exchanges in Europe have implemented the latest trends in the development
of rational mechanism of the global financial system. [6] Fourth, the development of the agreed schemes of the world
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economy, especially at the level of international financial institutions, particularly the IMF and the World Bank with a
clear division of responsibilities and strategic plans and short-term developments in the global financial environment.
In general, the globalization of the financial system is contained in the interaction of the following elements:
a) technical progress allowing to make international financial transactions in real time and significantly reduce the costs
of transport and communication; b) increasing competition, on the one hand, between credit and financial institutions in
the financial markets, on the other - among the most significant financial markets as a result of development of the
information technology and telecommunications; c) restructuring of the credit and financial institutions through mergers
and acquisitions as a result of increasing competition between them; d) broad business internationalization by
strengthening the transnational nature of corporations; e) consolidation of regional integration associations (in Europe Economic and Monetary Union) f) lessening the strict control over the implementation of international agreements
related to the movement of capital, deregulation of stock exchanges both in industrialized and in other groups of
countries; g) macroeconomic stabilization and reform in a number of developing countries and the countries with
economies in a transition phase, which have created a favorable climate for foreign investors.
Among the rest of external factors influencing the globalization developments in the world financial system
we should highlight the general trends of the world economy, including:
1) The growth of transnationalization that requires the formation of rules and procedures for the free flow of
foreign investment. This is due to the need to reduce the existing restrictions on the activities of TNCs, eliminating
conflicts between the countries that compete for foreign investment in global production.
2) The development of the information revolution, the creation of global information systems and global
electronic networks, which is at present the most important factor of economic growth.
3) The widening of financial globalization processes. First of all, the increase in the intensity of cross-border
financial transactions of transnational corporations and banks, the emergence of new mechanisms and instruments of
international financial transactions and formation of a global financial market, which promotes the redistribution of
significant financial resources [3, p.134].
The financial globalization has a different impact on the development of the national financial systems. On the
one hand, it allows countries to get more resources they need such as money and capital, and the corporations can get
incomes from more effective investment of the available resources. On the other hand, there is a risk of an increased
global financial instability, hence significant losses for all entities that operate in the world financial environment [5].
To the main global trends in the world financial system we should include: the internationalization of the economic life,
the development of science and technology, liberalization of international monetary relationships and financial markets,
enhancing the integration of the national markets of money and capital, revolutionary changes caused by the
introduction of modern technologies and development of communication tools, enhancing the competition on the
financial market, changing traditional trading systems (exchange -traded and non-exchange-traded) under the influence
of modern technology that creates new automated trading system, the objective need for transformation mechanism of
the global monetary system as one of the key components of the global financial system.
Along with the above-mentioned prospects, a particular importance is acquired by the adaptability of the global
financial system and its ability to respond to the impact to the crisis of the global financial space. The main global factors
influencing these processes should are the following. First, the industrial type of production, which has ensured high economic
growth based on large-scale involvement of natural and human resources. Such intensive development leads to a worsening of
inequality in the economic and social development of the world community [4]. The further growth and expansion of the
industrial type of production based on flawed financial mechanisms and instruments can have negative consequences. At the
same time, modernized economic instruments, including its financial component in the post-crisis period should focus on
restructuring both of the global economy in general and its regional and national branches, establishing a new model of
development – the knowledge economy, high technologies, creative economy [1].
Second, the delay in addressing the structural problems of the global economy, conservation of archaic
preindustrial and early-industrial economies set the stage for a repetition of crises in more acute forms. It should be
noted that there are significant differences in the structures of the economies in the developed countries and the
developing countries. The main criterion is the ratio of the goods and services production. In the perspective up to 2030
we can see the trend to reduce the existing gap, though between certain countries there will remain striking structural
contrasts. Third, enhancement of structural imbalances and the global imbalances between the major world economic
entities, synchronization of economic cycles influenced by the globalization. First of all, the enhancement of mismatch
between global supply and global demand, which leads to the formation of an unbalanced state of the global economy,
enhancening tensions between the main actors of the world economy in trade and investment.
Fourth, the failure of the international financial system, including its regulatory and supervisory authorities, to
respond adequately to the challenges of globalization. We are talking about the functioning of the Bretton WoodsJamaican monetary system and its basic unit - the International Monetary Fund. The system in its current form has
major drawbacks. First, it lets multiple countries for a long time to keep net surplus of the current or financial account
and the capital account (Japan, China, etc.), leading to excessive accumulation of international reserves. Today,
significant gold-value reserves are concentrated in China (2033 billion US dollars), Russia (435 billion US dollars),
India (274 billion US dollars) and Brazil (197 billion US dollars). [7] Second, an exessive credit provision, an
investment boom of recent years by recycling dollars through government securities led to disruption of global
proportions between the production and consumption, which can cause irreversible deflationary processes.
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Conclusion. The globalization processes are crucial for the development trends of the world financial system.
In the aspect mentioned above the forms of its manifestation are revealed primarily in the following: the growth of
global financial markets, financial transactions carried out between different actors of economic relations, changes in
the structure of the major importers and exporters of the capital; exist from the global financial sector into the limits
beyond the available control, which requires, above all, to reform the current system of control with a shift of emphasis
towards the coordinating component; the need to develop a common strategy for regulation and coordination of the
global market; development of agreed development schemes for the world economy, especially at the level of
international financial institutions, particularly the IMF and the World Bank with a clear division of responsibilities and
the strategic short-term plans of situation developments in the global financial environment.
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Актуальність проблеми. Сучасні тенденції показують, що існуюча макроекономічна теорія не
забезпечує ефективності економічного управління. Економічна наука переживає кризу. Складність
економічного управління полягає в тому, що методологія дослідження не проходить експериментальну
перевірку і рясніє безліччю абстракцій, а крім того, управління макросистемами часто підпорядковане
інтересам бенефіціарів. Застосування на практиці таких економічних знань закінчується невдачею, що
багаторазово спостерігалось на прикладі України. Практично жодна з макроекономічних цілей, поставлених з
дня незалежності України, не була реалізована.
Аналіз досліджень і публікацій. Першими теоретичними роботами, які обґрунтовували необхідність
проведення повноцінної макроекономічної політики на різних фазах економічного циклу, були роботи
Дж.М.Кейнса, Ф.Модільяні, П.Самуєльсона, Р.Солоу, Дж.Тобіна та ін.. В подальшому аналіз стабілізаційних
можливостей описувався в роботах Р.Кінга, Р.Лукаса, А.Оукена, М.Фрідмена, С.Фішера та ін.. Серед сучасних
дослідників можна виділити Д.Боутона, Р.Каттнера, П.Кругмана, А.Манделя, Д.Ромера, Р.Саммерса, М.Торадо
та ін.., а також вітчизняних дослідників В. Геєця, В.Базилевича, О. Іваницьку, І.Малого,С.Панчишина та ін..
Метою статті є дослідження теоретичних передумов проведення макроекономічної політики,
визначення загальних тенденції та наслідків, а також відмінностей у використання стабілізаційного
інструментарію в різних країнах.
Виклад основного матеріалу. Економічні теорії повинні пояснювати причинно-наслідкові зв'язки і
закономірності економічного розвитку, а головне, повинні відповідати реальності. Мікроекономічні теорії
доводять, що основними передумовами ринкової економіки є вільна конкуренція, ринкове ціноутворення і
раціональна поведінка економічних агентів.
Економічні моделі демонструють, що в умовах ринкової конкуренції механізм ринкової організації
забезпечує ефективний розподіл ресурсів. Передбачається, що в конкурентній економіці ніхто не може
вплинути на ціну, яка встановлена ринком. Ніхто з економічних агентів не може маніпулювати ринком, не
володіє монопольним становищем на ринку, та їх дії є автономними. Поведінка виробників спрямована на
максимізацію прибутку і описується економічними моделями сукупних і граничних виторгів і витрат,
дотримуючись яких, відбувається регулювання обсягу випуску, а у випадках недосконалої конкуренції і
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регулювання цін, прихильники теорії раціональних очікувань йдуть ще далі цих мікроекономічних пояснень,
стверджуючи, що підприємці, споживачі і робітники розуміють, як функціонує економіка і використовують
інформацію, що є повністю доступною для прийняття рішень, які найкращим чином відповідають їх приватним
інтересам (максимізації добробуту).
Реальне управління суттєво відрізняється від теоретичних підходів. Оскільки жодна фірма не має
повної інформації про ринок, і, в тому числі, про технологічні зміни, це має спонтанний характер, крім того,
технологічні зміни найчастіше є комерційною таємницею. З точки зору системи, прийняття рішень управління
відбувається без використання мікроекономічного інструментарію, а слідуючи певним чином сформованій і
відпрацьованій процедурі управління. Внаслідок цього при змінах ринкової кон'юнктури часто допускаються
управлінські помилки, що призводить до погіршення фінансового становища.
Також слід зазначити, що сучасний менеджмент спрямований на нівелювання конкуренції, а в
економічних теоріях саме конкуренція є головною передумовою ринкової рівноваги і основою всіх висновків і
рекомендацій.
Отже, базові аксіоми ринкової економіки не відповідають реальності. Проблема полягає і в тому, що в
основі сучасної економічної думки лежить доктрина ринкової рівноваги. Теза, що будь-яка економічна система
прагне до рівноваги, не відповідає реальності в силу того, що самого стану ринкової рівноваги ніколи в
реальності не відбувається. Економічна система функціонує в умовах невизначеності, оскільки в ній діють
безліч економічних агентів, які постійно генерують зміни. Існуюча невизначеність не дозволяє приймати
ефективні рішення ще і тому, що постійно змінюються орієнтири, пов'язані з появою нових технологій, нових
форм ведення бізнесу, кооперації тощо.
У ринковій системі кожен економічний агент прагне збільшити випуск, намагаючись максимізувати
прибуток. У хаосі конкуренції відбувається витрачання великої кількості ресурсів. Виникають кризи
надвиробництва, пов'язані з недостатністю сукупного попиту для споживання всіх благ вироблених
економічною системою. Частина товарів взагалі не доходить до споживачів.
Очевидно, що однією з основних цілей макроекономічних теорій є ідеологічна, яка покликана довести
правильність існуючого економічного порядку. Тому спроби застосувати рекомендації економічних теорій на
практиці не дають позитивних результатів. Світові кризи не були спрогнозовані основними сучасними
економічними течіями, а рекомендації виходу з кризи для країн економічних лідерів і аутсайдерів істотно
відрізняються і суперечать навіть в основних підходах.
Макроекономічна теорія пропонує стимулювати економіку в період економічних спадів і криз з
використанням інструментів монетарної і фіскальної політики. Однак, для периферійних, з точки зору
розвиненості економіки, країн нав'язуються зовсім інші рекомендації. Якщо розглядати монетарні механізми
(наприклад ключову ставку), то рекомендації МФВ для США, Великобританії, Японії, країн ЄС передбачають
процентне зниження (0,25-0,5%) і зростання грошової маси, тоді як під час разгортання кризи в Україні
процентна ставка була піднята до 30%, що пояснюється політикою інфляційного таргетування.
Дотримання країнами, з економікою, що розвивається, рекомендацій МВФ (підвищення ставок)
призводить до негативних наслідків, оскільки підвищення ключової ставки викликає трансмісійне зменшення
подальшого рефінансування реального сектору, роблячи ціну кредитних грошей занадто високою. Це, поперше, відбивається на витратах виробництва, а, по-друге, гальмує економічне зростання, виключаючи не
тільки розширене, а й просте відтворення. Отже, обсяг сукупного виробництва знижується.
До критичних підходів щодо оцінки діяльності МВФ по відношенню до, так званих, країн «третього
світу» відносять «теорію залежності», у відповідності з якою політика МВФ розглядається як спонукання
бідних країн «імперіалістичної фінансової дисципліни», яка спрямована на збереження в таких країнах бідності
та рабства [1]. Відзначається, що по відношенню до країн «третього світу», МВФ використовує ортодоксальні
методи фінансової політики[2]. Головним аргументом критики є те, що суттєвим недоліком програм, які
проводило МВФ, визнавалось використання девальвації національної валюти, що використовувалось МВФ для
стимулювання експорту та покращення платіжного балансу країни. Девальвація повинна була зробити експорт
дешевшим, але внаслідок того, що основна експортна продукція нееластична, що практично не збільшувало
доход від експорту, імпорт (насамперед імпорт технологій) подорожчав, що не дозволило розвиватися
промисловості цих країн [3]. Крім того зазначається, що ресурси фонду, призначені для запобігання фінансових
криз, найчастіше виділяються вже після його розгортання[4].
Кейнсиканський напрямок економічної теорії пропонує при виникненні диспропорцій, пов'язаних з
недостатнім сукупним попитом, проводити стимулювання економіки для подолання рецесійного розриву,
збільшуючи державні витрати або знижуючи податкове навантаження.
Але, в умовах відкритості економіки та з урахуванням сировинної спрямованості, пряме стимулювання
попиту буде спрямовано на імпорт, а не призведе до збільшення ВВП.
Варто відзначити, що неокласична модель зростання Р. Солоу єдиною умовою економічного зростання
все ж визначає науково-технічний прогрес (НТП). Модель розкриває взаємозв'язок трьох джерел економічного
зростання - інвестиційного, чисельності робочої сили і науково-технічного прогресу. Державна політика
розглядається через вплив на норму заощаджень, а в подальшому й на розвиток НТП.
Неокейнсианська модель Е. Домара обґрунтовує рівновагу економічного зростання рівновагою темпів
приросту інвестицій і добутку граничної продуктивності капіталу і граничної норми заощаджень
(використовується принцип мультиплікатора).
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Р.Харод гарантований темп економічного зростання визначає через норму заощаджень і використовує
принцип акселератора.
Однак, розвинені країни з 80-х років 20 ст. не тільки не збільшують норму заощадження, а здійснюють
споживання за рахунок збільшення боргу. Ця економічна політика (рейганоміка) почала розвиватися в США і
заснована на зростанні споживання внаслідок зниження кредитної процентної ставки. Проведення такої
політики призвело до збільшення сукупного боргу домогосподарств з 60% в 80-х роках до 120% сьогодні.
У країнах з низьким рівнем економічного розвитку спостерігається зниження норми заощадження
внаслідок зниження використовуваного доходу. Статистичні дані свідчать, що лише 6,2% населення України
мало в 2015 році дохід, достатній для здійснення заощаджень. Для 45,7% населення доходів було достатньо
тільки для споживання (без заощаджень), 43,2% населення використовували дохід в основному на харчування,
3,7% не мали достатній дохід навіть для забезпечення достатнього харчування[6].
Такі цифри свідчать про відсутність фундаменту для здійснення будь-якого накопичення, а розрахунок
оптимальної норми заощадження «золотого правила» економічного зростання, з урахуванням сучасних
тенденцій, неможливий.
Причини сучасних кризових явищ закладені ще в 1944 році, на Бреттон-Вудській конференції, де були
розроблені принципи післявоєнної фінансової системи і створені три нових міжнародних інститута - МВФ,
Світовий банк і ГАТТ (СОТ). На той період економіка США становила понад 50% світової, і суть цієї нової
моделі полягала в розширенні зони обігу долара, що вимагало постійної емісії долара - під яку і розширювалися
майбутні транснаціональні банки та інші фінансові інститути. Регулятором цієї валюти є чисто національний
інститут - Федеральна резервна система (ФРС) США. Те, що в якості міжнародної валюти використовується
національна валюта, створило протиріччя між її міжнародною та національною функціями. Дане протиріччя є
визначальним з точки зору розвитку світової кризи.
Модель стимулювання економіки, якої дотримується ФРС з 1981 року - модель кредитного
стимулювання попиту за рахунок пом'якшення грошово-кредитної політики. У 1981 році облікова ставка
була 19%, а до 2008 знизилася до 0%. Неможливість подальшого зниження була компенсована емісією, яка
тривала з 2008 по 2014 роки. У 2014 році закінчилася масова емісія долара, і, відповідно, призупинився
процес стимулювання приватного попиту. Крім того, ще більше посилилися проблеми використання
долара як світової валюти.
Висновки. Економічні теорії періоду середини 20 століття в основному побудовані на ідеї зростання
економіки за рахунок збільшення попиту. Механізмом збільшення попиту спочатку була територіальна
експансія і вивезення капіталу, іншим джерелом зростання попиту виступала кредитна експансія. Але
використання цих теоретичних напрямків економічного регулювання може лише відкласти кризу на деякий
період. Зростання споживання внаслідок територіальної експансії має природне обмеження. Результатом такої
економічної політики стала криза 70-х років минулого століття, яка пов'язана з проблемою утилізації
надлишкового капіталу, у зв'язку з вичерпанням регіонів для вивозу капіталу, крім того, припинення росту
ринків збуту різко ускладнило процеси розвитку НТП. Кредитна експансія збільшує попит лише в поточному
періоді, а загальній попит буде меншим (на величину сплачених відсотків)
Механізми контролю за ситуацією в світі які засновані, за великим рахунком, на контролі за
фінансовими потоками і забезпечення еліт достатніми доходами, працювати перестають, оскільки в рамках цієї
моделі неможливо забезпечити збереження доходів населення навіть країн-лідерів.
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PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF THE GLOBAL COMMODITY MARKET IN THE CONTEXT OF
GLOBALIZATION
Summary: This article explores economic essence of the global commodity market and specific
characteristics of its development in the context of globalization. We have defined modern trends in functioning of the
global commodity market. Furthermore, reasons and phenomena the interaction of which forms foreground trends in
development of global flows of commodities in the context of globalization have been analysed.
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Яремович П.П., к.е.н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київського
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТОВАРНОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Анотація. У статті досліджується економічна сутність світового товарного ринку, особливості
розвитку цього процесу в умовах глобалізації. Виокремлені сучасні тенденції функціонування світового
товарного ринку. Проаналізовані причини і явища, взаємодія яких формує пріоритетні напрями розвитку
світових товарних потоків в умовах глобалізації.
Ключові слова: пріоритети розвитку, світовий товарний ринок, міжнародні господарські комплекси.
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ТОВАРНОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Анотация. В статье иследуются экономическая сущность мирового товарного рынка, особенности
развития этого процесса в условиях глобализации. Выделенные современные тенденции функционирования
мирового товарного рынка. Проанализированные причины и явления, взаимодействие которых формирует
приоритетные направления развития мировых товарных потоков в условиях глобализации. Ключевые слова:
приоритеты развития, мировой товарный рынок, международные хозяйственные комплексы.
Ключевые слова: приоритеты развития, мировой товарный рынок, международные хозяйственные
комплексы.
Issue Statement: Modern trends in development of the global commodity market and examination of the latter
as one of the major indicators of interaction of national economies, and those, in particular, which are characterized by
novel technological basis, require determination of priority trends dominating in this process.
Analysis of the latest researches and publications: Analysis of development of the global commodity market
constitutes the subject of research work of a large quarter of scientists. Among others, we should note here such
publications as those by D. Blumenau, D. Daniels, G. Stigler, P. Krugman, P. Kotler, I. Burakivskiy,
A. Filipenko, O. Shnyrkov, V. Sidenko, R. Zabolotska, T. Tsygankova, I. Zhurba etc.
The goal of the present economic research lies in substantiating priorities of the global commodity market in
the context of expansion and dynamization of global processes in the world economy.
Results and Discussion: Transformation of the global economy, economic interrelations of countries all
over the world, implementation of practically useful achievements of scientific and technological development
into production, changes in political and social environments, that impact natural phenomena have on the
environment, re-direction of flows of commodities, and development of infrastructure are conditions of a great
significance. Among other factors of accelerated economic growth of countries of the world community,
development of the global commodity market takes one of the leading positions. And, especially, the role of
foreign trade relations becomes more and more important in the current situation when intense development of
processes of international economic integration, internationalization, global division of labour, international
migration, and globalization of the world economy are accelerating. In the meanwhile, globalization in our days
is, in the first instance, a versatile process involving all fields of the world economy, such as production,
distribution, exchange, and consumption. Most significantly, globalization is represented in formation of the
world commodity market. There are lines of activity in this market developing and expanding intensely that are
clearly distinguished. These should include trading in commodities, technologies, raw materials and services.
Along with the global commodity market, the intenrational market of goods and services is coming into
the spotlight. World trade in goods and world trade in services are interrelated. In the process of exporting goods,
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more and more services are provided, from market research to transport and logistics ones. The commodity market
has lately become a field of economy which plays an important role in economic development of many countries
around the world. New commodities of high demand have appeared in the global market facilitating their
transformation that resulted in new emerging directions of their movement within international transport corridors
linking all international economic logistic complexes on all continents. Transformation of global flows of
commodities on different continents is, thus, a rather prospective field. This line of international commodity
exchange is a fast-developing one and at the present moment takes a significant place among components of the
global market. It reflects a progressive shift of our civilization to a higher level of development, where needs in
high-quality products are one of the main fields in social demand [1].
It should be noted here that the higher is the share of commodities produced by domestic economy in the
gross domestic product, the higher is the level of economic development of countries all over the world.
Therefore, the global commodity market marks a shift of our civilization to a new level in economic development.
The contemporary global market is gaining in significance due to its growing influence on development of
international relations and improvement of an economic state of countries and separate regions, as well as to an
emerging opportunity of replenishment of currency inflows from countries all over the world. The global
commodity market has significantly expanded and modified in the process of scientific and technological
revolution. The very structure of commodities has undergone significant changes. Commodities the production
process of which involves novel technologies are dominating in this structure. Increase in the scale of modern hitech equipment trading should be considered as one of the forms of integration of various national economies,
interrelation of which stems from expansion of commodities trading in world markets. At the same time, the
process of internationalization of production and consumption of goods and services is accelerating as well.
Turning to the conceptual basis of establishing partner relations, it should be noted that today one of the
most prospective trends in studying this phenomenon lies in using the network approach within the framework of
which investigation of currently existing relations that are being established as a result of social and economic
interaction of business partners takes a leading role. This approach states that success of business lies, in the first
instance, in interaction of business partners based on long-standing co-operation that implies both formal and
informal relations between its participants. And it is exactly the development of partner relations that not only
gives rise to new opportunities of establishing business, but also opens a further competitor edge resulting from
increase in the value of services provided. It should also be mentioned here that production issues in many
industries are solved using this very approach. And due to this, quite a few of transport and logistics, intermediary
and trading companies enter into partner relations forming integrated centres of processing, delivery and transfer
of cargos.
The global commodity market of today is developing and diversifying quickly, transforming its flows of
commodities. Improvement of welfare, more free time and sophistication of commodities that require maintenance
using high technologies provide a possibility to many countries to take a special place in the field of international
trading. The latter has a range of specific features compared to conventional domestic trade, it has its own specific
character, including non-sensitivity, non-separability of production and consumption, and inhomogeneity or
volatility. Foreign economic operations in commodities are subject to customs control, while international
services are exempt from the latter. Modern commodities in the global market can be capital- or science-intensive,
be of industrial or private nature of production, require a high level of qualification of manufacturers or be
involved in global commodity markets. Functionality of the global commodity market in each country has its own
specific features. Each country takes certain actions to support an element of its commodity market that has
prospects of further domestic development and scientific and technological advancement. Specialization of a
country in any specific commodities depends on its level of economic development.
International division of labour, as well as international co-operation served as a background on which the
global commodity market emerged starting to develop on the basis of internal markets that, step by step, stretched
beyond their national borders. International markets are the key link in the global market of commodities, capital,
labour and services. Within a theoretical context, the economic meaning of the global market, in our view, lies in
harmonious combination of international supply and international demand for commodities, labour, capital, and
services. Taking into account the dialectic relation, both in its integrity and separate parts, of the global market
and the global commodity market respectively, the very essence of the latter reveals itself in relations between
states and their representatives that emerge in the process of formation of supply of and demand for commodities.
Sharp increase in supply may result in changes in the global commodity market and rising prices of respective
products. Liberalization of trade within the European Union and with its neighbouring countries, as well as
removal of trade barriers facilitate more effective allocation of resources, improvement of welfare in the given
countries in particular and in the global community on the whole [2].
Concerning the issue of formation of the global commodity market structure, the following constituent
parts of the latter can be defined. In the first instance, the global commodity market includes national foreign
economic prospects of countries all over the world that are directed, first of all, toward realization of goods
intended for industrial use and products of mass consumption in which partner countries take interest. Second,
within the global commodity market regional components should be defined. These, in the first place, include
georegional commodity markets active within integration groups. Third, a significant role within the global
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commodity market structure belongs to those institutions that are acting on the mega-level. These include
international commodity exchange, international auctions etc.
Increasing impact that monetary and financial factors have on the global commodity market is an
important characteristic of the latter as they increase in the context of current floating exchange rates. Currency
devaluation and revaluation carried out in global commodity markets are the major instruments of the monetary
policy. Risks of a shift in foreign currency exchange rates in some cases give rise to a rather essential
transformation of global trade and changes in commodity circulation between certain countries. Furthermore,
foreign investments are predominantly made in spheres other than the production sphere which is of the first
priority to raising the level of development of a domestic economy. Wholesale and trade intermediary, food
industry, financial activity and transactions in real estate are dominating among priority spheres of foreign
investments.
The current stage of development of global trade gives evidence to its consistent growth. It remains the
main form of international relations and gains more new characteristics that reveal themselves in its versatility as
a convincing factor of steady functioning of national economies of countries within the global community. The
main essential trends that are intrinsic to global trade of today include, in the first instance, increase in its scale
that has been observed lately. This fact is manifested by growth in the global foreign trade turnover, continuous
diversification of goods and services being realized in the global market.
Second, the structure of the global commodity market of today is expanding rapidly. At the present
moment subjects of foreign trade relations include all countries, integration associations, state departments,
offices of given countries and multi-national companies, business entities and individual persons, as well as their
various associations around the world. On the other hand, industry-specific structure of the global trade expands
tending to cover more and more new industries and types of national production of countries all over the world.
Third, increasing intensification can be observed in the global trade. And first of all, this intensification
affects its dynamics. At the present moment, the rate of growth in export and import operations in most states of
the global community is higher than, for instance, the rate of growth of industrial production in those states. The
ever increasing share of foreign trade commodity circulation in gross domestic products of countries all over the
world, the share of import and export per capita in some countries, their integration associations and regions give
evidence to existence of such a tendency in development of the global trade.
Fourth, priority landmarks of current development should be defined within formation of the global
commodity market. First of all, a shift of the focus in the global foreign trade commodity circulation toward the
sphere of international trade in innovation products should be noted here. Predominant realization of commodities
defining scientific and technological progress is another prospective line of development of the global commodity
market. In the first instance, this anticipates facilitation of entrepreneurship and its international forms in which
advantages and novel achievements concentrated in the global scientific and technological potential are used
effectively and promptly.
It is worth mentioning that ensuring effective and steady functioning of the global commodity market
requires a stable political and economic situation in the world and in its regions. During the last decade global
commodity markets have been exposed to significant military and political influence. Essential changes took place
in markets of raw materials, since the events in the east of Ukraine and geopolitical tension in the Near East have
caused changes in movement directions of commodities, and of gas, oil and electric power in particular. Redivision of flows of commodities and changes in the geographical structure of commodity markets has
significantly instigated a shift toward multi-polarity of the global economy which has been rather painful from the
civilizational perspective. Taking the foregoing into consideration, it should be noted that raising the level of
control over some markets is of a great priority in development of the current situation in the global commodity
market in terms of humanity.
During the period of economic crisis complicated situations of humanitarian and economic nature can be
coped with only if we provide professional response to changes in the relation of elements of the market
mechanism by basic consumer goods that would give regulatory momentum to supply, demand and, respectively,
to prices. It is worth mentioning here that at the same time there is an ongoing process of searching ways of
improvement of control over functioning of the global commodity market by international organizations. Thus,
within the framework of the WTO, attempts are undertaken to find answers to such questions as modeling
conditions in which trade in raw materials and finished goods in global commodity markets would have a positive
effect on development of the economy of states in the global community. The WTO reports that since 2000 four
main trends has been distinguishable within this context.
The first trend lies in acceleration of economic growth in countries that is accompanied by buoyancy of
international trade and changes in control over it which, first of all, is manifested in decrease in rates of customs
duties, as well as by reduction in use of non-tariff regulation methods, improvement of investment climate,
development of infrastructure and, in particular, establishment of international economic complexes.
The second trend lies in expansion and deepening of global value chains that are developing intensely at
the present stage. Engagement in the process of establishing such chains enables many countries and especially
developing ones
to improve their macroeconomic indicators. The most successful among these are those
countries in which a relevant business environment, a favourable investment climate, and relevant transport and
logistics infrastructure are well-developed.
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Third, unprecedented fluctuations of prices of raw materials and food have significantly changed the
situation in global commodity markets. Fluctuations of prices of energy carriers have caused sharp increase in
prices of goods and services resulting in their deficit. It is important that in the context of such changes it is rather
hard to determine the ultimate cost of goods and services.
The fourth trend lies in macroeconomic shocks that have significant influence on global markets and on
the market of scientific and technical innovations in particular. This fact facilitates rising of the level of scienceintensity of commodities, reduction in their material-intensity and power consumption of finished products, as
well as deepening of foreign trade relations that have changed significantly under the influence of military and
political situation. Conditions impacting development of the global commodity market significantly include
climate change, pestilences, consequences of destructive natural disasters, purchasing power of the population of
affected regions, the territory of fertile lands, and sufficiency of water resources [3].
Therefore, adherence to principles of the theory of comparative advantage of mutual demand that
introduced the definition of international value is an important factor in development of the global commodity
market. The main idea of the theory is limited to that fact that in the context of free trade in global commodity
markets commodities will be exchanged provided a price ratio that is established within the range of comparative
prices of commodities sold or bought in these markets, which exist inside each country. An exact ultimate level of
prices in mutual trade will depend on the amount of global demand for and supply of these commodities. With
regard to the aforesaid, it should be noted that if the principle of comparative advantage is not taken into account,
this will lead to a miscalculation in the national policy of foreign trade.
Unfortunately, such a situation is now observed in Ukraine. Miscalculations of the government in the
foreign trade strategy have deprived our manufacturers of support in promotion of their commodities in global
commodity markets. This is especially obvious in the Free Trade Agreement signed between Ukraine and the EU
that somewhat limits flow of Ukrainian goods to the European market. On the basis of the theory of factor
endowments, our country has a potential to export commodities for which there is a comparative excess of factors
and to import those ones for which the factors are relatively scarce. This is especially relevant to agricultural and
hi-tech products. However, on the whole, at the present the tenets of the theory of factor endowments have not lost
their significance as one of the most essential theoretic basis of priority development of the global commodity
market.
It is worth mentioning here that at the present stage a set of these conditions has determined new vectors
of development in the global commodity market. Geopolitical instability on different continents has caused redetermination of geographical directions of supply of raw materials and finished goods. Trade in energy resources
and raw materials between developed countries is expanding. While the rate of growth of trade in raw materials
has always been higher than that of production, the scale of trading is moving toward increase in the volume of
production. At the same time, the commodity structure of global trade becomes more and more sophisticated due
to increase of the share of semi-finished goods characteristics of which are changing in response to their
environment [4].
Therewith, economic growth of Asian countries has significantly instigated increase in demand for raw
materials, as well as changes in the global commodity market structure and, thus, price rise. As a result, while at
the previous stages there was a long-standing worsening of conditions for raw materials exporters, during the
period of raising of price of such goods these conditions have improved for exporters of raw materials and
worsened for those of finished products raising concern of participants of foreign trade activities [5]. Price shocks
in raw materials markets require comprehension of the factors they have resulted from and determination of ways
of overcoming such a situation. Assessment of the optimal state of the raw materials market, transportation
possibilities and fluctuating choice of sales markets in the context of globalization are among key aspects of this
process.
With regard to the aforesaid, international trade operations should be realized on the basis of functioning
international and national transport and logistics complexes efficiency of which enables reduction in transport
expenses which, in turn, demands decisive actions on development and implementation of innovation projects and
availability of relevant transport and logistics infrastructure. The latest tendencies of re-directing global flows of
commodities set out requirements to the transport and logistics industry with regard to increase in transportation
speed and, therefore, to construction of high-speed and multi-functional modernized motor ways, junction
stations, and seaports and airports. Such requirements to the infrastructure significantly raise the value of
constructional and maintenance expenses. Comparison of temporary expenses and the cost in total confirms that
fact that old technologies are not of current interest and that issues in the transport and logistics industry can only
be solved at the global level provided use of innovation technologies.
Thus, in the context of free flows of commodities and within the framework of an integrated global
commodity market the amount of national terminals is decreasing while they are replaced with unified
international economic complexes that mean less elements of the infrastructure. Along with formation of regional
distribution centres, large manufacturers facilitate accumulation, processing, servicing, division and delivery of
their products at regional scale. With regard to this it should be noted that we can observe a tendency toward
consolidation of European international economic centres and their integration to European platforms enabling
consolidation of large batches of products for their further transformation into a single flow of commodities in the
global commodity market within the context of globalization.
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Conclusion: The contemporary global commodity market is characterized by a sophisticated tangle of
conditions and factors of the current situation, and changes in development of the former should be considered as
a result of such an interaction. In should be mentioned that chronologic concurrence of macroeconomic shocks,
fluctuating development of commodity markets of some countries around the world and geopolitical instability
has resulted in transformation of global flows of commodities. Changes in the current situation in global
commodity markets that have been influenced by current trends in scientific and technological progress require reconsideration of methods used in examination of the current state of global commodity markets. These trends
should be taken into account in substantiation of priority landmarks of development of global commodity markets
within the context of globalization.
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Актуальність проблеми. В умовах перманентних кризових процесів, що охоплюють національні
господарства, пошук шляхів забезпечення прискореного економічного розвитку, стабільних темпів зростання
набуває пріоритетного значення.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми прискореного економічного розвитку дедалі більше
знаходять відображення в економічній літературі. Зокрема, слід відмітити наукові праці таких авторів, як
К.Вайс, В.І.Вернадський, Б.Гейман, Т.Л.Девіс, Г.Дейлі, Ф.Дж.Діксон, В.Л.Іноземцев, О.М.Мельник,
В.Л.Орешняк. М.Фелдман, Р.Дж.Ховард тощо.
Метою статті є дослідження теоретичного підґрунтя передумов формування прискореного
економічного розвитку та обґрунтування специфіки його типізації.
Виклад основного матеріалу. Розгляд теоретико-методологічних основ прискореного економічного
розвитку потребує більш детального аналізу категорії «економічний розвиток», розгляду поглядів та
концепцій різних вчених, а також факторів, що формують дане явище.
У широкому визначенні, розвиток – це процес удосконалення тих чи інших елементів суспільних
відносин, матеріально-речових складових суспільства або соціально-економічних і матеріальних систем у
цілому, перехід до принципово нових якісних характеристик. [2]
Виходячи з наведеного визначення, розвиток є процесом модернізації всієї економічної, а також
соціальної системи. З процесом зростання доходів і виробництва відбуваються радикальні зміни ключових
структурах суспільства - інституційній, соціальній та адміністративній. Згідно іншого трактування, розвиток –
це здатність економіки, що тривалий час перебувала у стані відносної статичної рівноваги, створювати
імпульси й підтримувати сталі річні темпи приросту ВНП на рівні від 5–7 %, що потребує певної модифікації
соціально-економічної системи.
Розвиток є ключовим етапом у процесі безперервних економічних змін. Саме тому слід звернути увагу
на аналіз поняття «економічний розвиток». На нашу думку, його можна розкрити, з одного боку, за допомогою
висвітлення різних аспектів власне даного процесу, з іншого – на основі порівняння економічного розвитку з
такими близькими категоріями, як прогрес, еволюція, модернізація, зростання тощо.
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Зважаючи на широку вживаність терміну «економічний розвиток», у літературі існує велика кількість
тлумачень даного терміну, що були запропоновані різними вченими та школами. На нашу думку, витоки
сучасного тлумачення слід шукати у вченні філософів. Так, згідно найбільш загального (філософського)
поняття, розвиток пов’язують з якісними змінами об'єктів, появою нових суспільних форм, інновацій, а також із
трансформацією внутрішніх і зовнішніх зв'язків між цими об'єктами.
Важливими для ширшого розуміння терміну, є органістична концепція англійського філософа і
соціолога Г.Спенсера (характеризував розвиток як зростання різнорідності та різноманітності системи),
системна теорія французького філософа і соціолога Е.Дюркгейма, системно-процесуальна конструкція
американського соціолога і культуролога П.Сорокіна тощо. Інші бачення провідних економістів світу
відображено в таблиці 1.
Таблиця 1
Підходи до трактування поняття “Економічний розвиток” різними вченими
Вчені
Трактування поняття «економічний розвиток»
Л. Бальцерович,
Зростання добробуту, доходів на одну особу; поліпшення якості життя;
Л.Безчасний, Г.Мюрдаль, підвищення ступеня задоволеності головних потреб усіх членів суспільства
А.Кругер, X.Томас
Б. Габовіч,
Найбільш загальні закономірності економічного розвитку – його циклічний
Г.Кларке,
характер, зв'язок із прогресом і зростанням, еволюцією та експансією
Д.Лук'яненко
Г. Арндт,
P.Нурєєв,
С. Енке,

Комплексний, багатовимірний характер перетворень, що охоплює глибокі зміни в
технічній, економічній, соціальній, політичній, інституційній сферах, у галузі
інфраструктури, технологій, освіти, а також у царині головних факторів
виробництва: капіталу, природних ресурсів, праці
В. Бранський,
Закономірне й багаторазове повторення (чергування) порядку та хаосу в річищі
А. Назаретян, Б. Шаванс
соціальної синергетики; процес історичної зумовленості розвитку на основі
революційних та еволюційних змін
Джерело: складено за даними [1], [3], [4].
У низці альтернативних моделей, у тому числі в моделі взаємодіючих соціокультурних полів П. Бурдьє;
у цивілізаційній теорії А. Тойнбі та О. Шпенглера; у стадіальній системі К. Маркса тощо розвиток асоціюється
з циклічністю чи лінійною/нелінійною спрямованістю процесуальних змін; з їхньою одно- чи
багатовекторністю («факторністю» в теорії факторів), природно-історичною (однозначною) детермінованістю
розвитку або наявністю альтернатив, з еволюційним чи стрибкоподібним (революційним) характером політикоекономічних та соціокультурних змін, з мірою їхньої «штучності» або «природності».
Таким чином, економічний розвиток – це поняття, що позначає перехід від одного етапу економіки до
іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже
вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій
порівняно з попереднім періодом.
Сьогодні більшість вчених вже не розглядає економічний розвиток як лінійний процес. Науковці
називають це явище рухом за одним з великої кількості варіантів можливих змін. [3, 8 ст] Разом із тим, варто
підкреслити ще одну особливість економічного розвитку – його циклічний характер. Циклічність включає в
себе низку циклів різної причинності і тривалості та має досить різноманітну амплітуду коливань. Врахування
даних компонентів дозволяє визначити напрям економічного розвитку.
Кожен позитивний розвиток має свій антипод. Це дозволяє стверджувати, що на певному етапі можуть
існувати тривалі періоди низхідного розвитку. Найкраще дана теза розкривається в категоріях «прогрес» та
«регрес», які називають двома лініями розвитку. Власне, прогрес (від лат. progressus – рух уперед, успіх) – це
така лінія розвитку, яка характеризує перехід об’єкта він нижчого до вищого рівня. Прогресу, в свою чергу,
протистоїть регрес (від лат. regressus – зворотний рух чи рух назад) – лінія розвитку, для якої характерні перехід
від вищого рівня розвитку до нижчого.
Прогрес проявляється в більш високому рівні організації об’єктів, розширенні їх адаптаційних
можливостей до навколишнього середовища, зростанні еволюційних потенцій тощо. При цьому характеристики
об’єкта, що розвивається, змінюються, оскільки змінюється його структура. Відбувається вдосконалення тих або
інших його елементів, а як результат цього – перехід до принципово нових якісних характеристик. [3, 8-9 ст]
При регресі зміни мають іншу спрямованість. Тут простежується зворотній рух, а точніше – перехід від
складного до простого, від вищого до нижчого. При регресі відбувається процес деградації чи зниження рівня
організації об’єкта, втрата ним спроможності виконувати ті чи інші функції.
В основі будь-якого економічного розвитку стоїть процес удосконалення продуктивних сил та
економічних відносин суспільства. Зрозуміло, що це може відбуватися за рахунок як кількісних, так і якісних
перетворень. Унаслідок прогресу продуктивних сил суспільства ускладняється структура і функції окремих їх
елементів, а також з’являються нові виробничі уклади.
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Важ
жливою харакктеристикою
ю економічноого розвитку є час, протяягом якого віідбуваються певні зміни..
Саме він є ключовою ознакою, заа якою екон
номічний роззвиток можн
на поділити на два основні типи –
стабільний, чи еволюцій
йний та присккорений (див.. рис. 1.)
Стаабільні темпи
и зростання, які
я здатні три
ивалий час коливатися
к
наавколо певноого рівня, даю
ють підстави
и
вирізняти стабільний,
с
чи еволюціійний, тип економічногго розвитку. Для цього типу харакктерні також
ж
розтягнуті в часі, повілльні, поступоові зміни в структурі
с
й характері
х
сусспільства, йоого продукти
ивних силах,,
економічнихх відносинах і інститутах. При цьому ці
ц зміни відб
буваються проотягом триваалого періоду
у. [3, 347 ст]
Евоолюційний ти
ип розвитку характеризує
х
ється відносн
но стабільним
ми темпами ззростання, аб
бо ж такими,,
що тривалий
й час коливаються навколло певного рівня. Економ
міка в цей часс здійснює пооступовий ци
иклічний рухх
від одного технологічног
т
го укладу до наступного, що є більш сучасним,
с
проогресивним.
Важ
жливими елем
ментами стабільного, чи еволюційно
ого типу розввитку є посллідовність таа спадковістьь
змін. Існує чітка
ч
черговіссть проходжеення етапів, а також існуєє певна спадкковість у відб
борі адекватних існуючим
м
умовам змін
н у продуктиввних силах таа формах господарюванняя.

Рис. 1. Кл
ласифікація типів та вид
дів економіч
чного розвиттку
Джереело: складеноо на основі [3]]
Стаабільному типу
т
економ
мічного роззвитку проттиставляють прискорен
ний тип. Прискорений
П
й
економічний розвиток – це розвитоок, за якого темпи
т
зростан
ння є стабілььно вищими за темпи, що
о притаманніі
стабільномуу, чи еволю
розвитку є швидке сттворення чи
юційному, ти
ипу розвиткуу. Метою прискореного
п
и
удосконален
ння продукти
ивних сил за допомогою
д
зміни економічної системи
и. [3, 350 ст]
Якщ
що уявити еккономічний розвиток
р
у ви
игляді ліній, що виходятьь з початкової точки 0, то
т при різній
й
мірі хаотичн
ності за однааковий інтеррвал часу можна подолатти різні відсттані. Наймен
ншим пройденим шляхом
м
буде характтеризуватися та лінія, рухх якою здійсснювався най
йбільш хаоти
ичним шляхоом (0А). У міру
м
того, якк
напрям рухуу буде дедаліі більше впоррядковуватисся, наближаю
ючись до векттору ОD, відсстань просуваання в цьомуу
напрямі буд
де збільшуваатися. При цьому,
ц
всі чотири лінії (ОА, ОВ, ОС
О та ОD), яякі характери
изують різніі
траєкторії рууху, мають однакову
о
довж
жину (див. ри
ис. 2)

Р
Рис.
2. Відмін
нність відстаней, які можна подолатти, рухаючись з різною м
мірою хаоти
ичності
Джереело: [3]
економічного
е
о
розвитку в цілому.
ц
Варрто зауважитти, що феноомен прискорреного розви
итку в сучассних умовахх притаманн
ний не лишее
країнам, щоо розвиваютться. Можна цілком впеевнено ствер
рджувати, щоо концепція прискорено
ого розвиткуу
економіки активно
а
експллуатується і розвиненими
р
и країнами . А лідируючі позиції, які ссьогодні займ
мають в світіі
такі провідн
ні країни, якк США, Япоонія, Велика Британія то
ощо у минуллому були ззабезпечені відповідними
в
и
процесами на
н основі при
инципів присккорення.
До основних
о
елеементів присккореного розвитку слід вііднести настуупні:
з
заміна
існуючої структури
и національн
ної економіки
и;
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використання досягнень наукової та інноваційної діяльності та створення на їх основні передумов
для пришвидшення розвитку;
ріст інвестиційної активності;
змінення ролі держави, що веде до зміни характеристик економічної системи в цілому;
технічне оновлення та зміна характеру вже існуючих технологічних укладів на основі запозичення
прогресивних розробок з новітніх технологічних укладів;
врахування загальноосвітніх тенденцій розвитку тощо. [3, 351 ст]
Прискорений економічний розвиток є неоднорідним по своїй структурі. Враховуючи такі критерії, як
якісні та кількісні характеристики темпів зростання, рівень розвитку країни тощо, виокремлюють три види
прискореного розвитку (див. рис. 1):
лідируючий;
наздоганяючий;
випереджувальний.
Виділення окремих видів прискореного економічного розвитку обумовлене диференціацією економік
країн за рівнем їх розвитку – розвинені країни та ті, що розвиваються. При цьому, лідируючий вид
прискореного економічного розвитку притаманний лише розвиненим країнам, в той час як наздоганяючий та
випереджувальний – країнам, що розвиваються. Якісною основою перших є власні інновації в новітніх
технологічних укладах, за рахунок чого відбувається тривале утримання темпів економічного зростання на
рівні, вищому 1-3% за відповідний середній показник у розвинених країнах. Для країн, що розвиваються і
впроваджують наздоганяючий вид прискореного розвитку, якісною основою служать не власні, а запозичені
інновації, що впроваджуються в усі технологічні уклади. Це дозволяє їм тривалий час утримувати темпи
економічного зростання на рівні, що в 1,2-1,5 рази перевищує темпи зростання розвинених країн. Зрештою,
країни, що розвиваються та обирають випереджувальний вид прискореного розвитку, в ролі якісної основи
застосовують запозичені ззовні інновації (впроваджуються у всі технологічні уклади), а також розробки в
новітніх технологічних укладах. Такий шлях, на відміну від лідируючого чи наздоганяючого, дозволяє їм
тривало утримувати темпи економічного зростання на рівні, що в 1,5-2 рази перевищує темпи зростання
розвинених країн.
Оскільки в подальшому дослідженні у розрахунок братимуться країни, що застосовують усі з вище
перелічених видів прискореного економічного розвитку, є сенс розглянути види більш детально.
Лідируючий вид прискореного економічного розвитку здійснюється країнами-лідерами, що вже
здійснюють власну інноваційну діяльність, таким чином створюючи основу для нових технологічних
укладів. Протягом століть даний вид застосовувався рядом країн, серед них слід виділити сучасні
Сполучені Штати Америки (друга половина ХХ століття – сьогодення) та Велику Британію (кінець XVIII –
початок XIX століття).
У свій час Велика Британія внаслідок англо-голландських війн та розширення ринків збуту зайняла
лідируючу позицію в світі. Це надало поштовх до розвитку національної економіки, однак «майстернею»
тогочасного світу Великобританію стали називати дещо пізніш. Наприкінці XVIII – початку XIX століття
відбувся промисловий переворот. Створення нових галузей та технологій, започаткування прикладної
механіки та інші не менш значимі фактори поставили Велику Британію на провідне місце у світі за рівнем
і темпами економічного зростання. Саме цей період можна назвати застосуванням лідируючого виду
прискореного розвитку.
Аналізуючи розвиток США, аналогічний висновок можна зробити на основі наступних фактів.
Впродовж ХХ століття Сполучені Штати активно завойовували право називатися світовим економічним
лідером. Друга світова війна стала для країни стимулом власного економічного розвитку. Про це свідчить
той факт, що економіка США – єдина, що вийшла з війни міцнішою, адже національний дохід країни зріс
майже вдвічі.
Найбільшим поштовхом США на шляху до лідируючого прискореного розвитку наприкінці ХХ –
початку ХХІ століття стало зростання значимості в міжнародному інноваційному розподілі праці. Сьогодні
Сполучені Штати є безсумнівним лідером за розмірами вкладень у розвиток людського капіталу? А в економіці
країни представлені всі напрями розвитку сучасного виробництва. При цьому важливим у руслі сучасних
тенденцій є домінуюча частка сфери нематеріального виробництва країни (70% потреб населення – послуги).
Лідируючий тип прискореного економічного розвитку США побудований на принципах лібералізму,
який залежно від певних історичних, економічних і політичних умов та потреб доповнювався та еволюціонував,
забезпечуючи цій країні прискорений розвиток, темпи якого в порівнянні із загальносвітовими протягом 100
років були на 1,7 % вищими.
Наздоганяючий вид прискореного економічного розвитку здійснюється країнами, що розвиваються.
Уперше на науковому рівні концепція «наздоганяючого розвитку» почала активно розроблятись усередині ХХ
століття, і це було пов’язано з дискусіями щодо принципів побудови післявоєнного періоду. Серед перших
робіт, присвячених даній проблематиці, можна виділити проаналізовану нами книгу Е. Стейлі «Світовий
господарський розвиток: вплив на розвинуті індустріальні країни» [7] та статтю П. Розенштаи на-Родана
«Проблеми індустріалізації Східної та Південно-Східної Європи» [6].
Цікавою є теорія японського економіста Канаме Акамацу. У 1930-х роках він висунув гіпотезу, яка
отримала назву «гусячий клин» [5]. Зміст цієї концепції полягає в тому, що мірою розвитку технологічного
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прогресу та поширення його за межі розвинутих країн менш розвинуті держави зможуть забезпечити досить
високу ефективність виробництва готової продукції завдяки використанню власної робочої сили и іноземних
новітніх технологій.
Наздоганяючий розвиток базується переважно на зовнішніх стимулах, прискореній індустріалізації та
запозичених технологіях, що були розроблені розвинутими країнами. Відповідно, взяти курс подібний розвиток
можуть ті країни, що намагаються за короткий час подолати проміжні етапи еволюції і зменшити розрив у рівні
розвитку між ними та розвиненими країнами.
До переваг наздоганяючого виду прискореного розвитку слід віднести такі фактори, як заздалегідь
відомий досвід економічного розвитку країн-лідерів, а також чітко окреслене уявлення про основні проблеми та
тенденції, з якими необхідно буде стикатися в процесі швидкої розбудови економіки.
Зрештою, головною ознакою випереджувального виду прискореного економічного розвитку є
досягнення темпів зростання, що в півтора-два ризи перевищують темпи зростання розвинених країн. В
основі такого розвитку лежать запозичені інновації, що одразу ж впроваджуються в національну
економіку. Паралельно ведеться здійснення власних розробок в галузі новітніх технологій для передових
технологічних укладів.
Прикладом країни, що в своєму розвитку користувалася постулатами випереджувального ПЕК є
Німеччина кінця XIX століття. На рівні з технологічними проривами, здійсненими німцями впродовж
1878-1882 років (електричний локомотив, електрична залізниця, мотор дизеля, електромагнітний телеграф
тощо) відбулися також і соціальні прориви (введення медичного страхування, соціальної допомоги у
випадку хвороби, страхування від нещасних випадків тощо) та науково-освітні інновації (створення
науково-дослідного інституту, від офіцерів та чиновників стали вимагати наявність вищої освіти та
диплому). Все це було запроваджено у Німеччині наприкінці XIX століття першими в світі. І саме ці кроки
вже на початку ХХ століття дозволили країні стати не лише однією з найбільш економічно розвинених в
світі, але й країною-лідером в цілому.
Отже, у теоретичному аспекті прискорений економічний розвиток розглядається як найбільш
приваблива стадія господарського зростання країн світового співтовариства. Її досягнення, безумовно,
передбачає мобілізацію та виважене використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, а також
відповідного світового досвіду та переваг інтенсивного розвитку і диверсифікації міжнародних
економічних зв’язків.
Висновки. Розвиток є визначальною фазою у процесі невпинних економічних змін, господарської
еволюції людського суспільства. Разом із тим, економічний розвиток – це поняття, що позначає перехід від
одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих
товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з
використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом. Таке визначення не є єдиним, кожен
вчений, що займався даною проблематикою, намагався доповнити його своїм баченням проблеми.
Економічний розвиток не є лінійним процесом. Він може бути прогресивним та регресивним, а також
еволюційним (стабільним) та прискореним. Прискорений економічний розвиток – це розвиток, за якого темпи
зростання є стабільно вищими за темпи, що притаманні еволюційному, типу розвитку. Метою прискореного
розвитку є швидке створення чи удосконалення продуктивних сил за допомогою зміни економічної системи.
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ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Анотація. В статті досліджується проблема суспільного сектору економіки в контексті розвитку
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Annotation. The article examines the problem of the public sector in the context of the global economy and the
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Постановка проблеми. Осмислення проблем реформування суспільства як цілісної і складної системи
пояснюється динамікою процесів соціально-економічних трансформацій, які впливають на нову організацію
всіх сфер життя. Нова реальність одержала своє пояснення в ряді теорій, в яких розкривається і підкреслюється
роль економічної сфери в якості визначальної для соціального, політичного та культурного розвитку. В
економіко-теоретичних розвідках акцентується увага на процесах переорієнтації економічної сфери з
кількісного зростання на покращення якості життя, створення такого типу розподілу праці, яка забезпечувала б
необхідний рівень добробуту і одержання суспільних благ населенням країни. В такій ситуації актуалізується
проблема «суспільного сектору в економіці», котрий через систему своїх інститутів реагує на виклики, які
постали перед індивідом, спільнотою та країнами в сучасну епоху глобальних трансформацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед сучасних наукових публікацій, присвячених
дослідженню сутності суспільного сектору економіки, потрібно відзначити фундаментальні праці
О.В. Длугопольського, Л.І. Якобсона, Н.В. Сергієнко, С.В. Белоусової, І.В. Манахової, П.В. Савченко,
І.А. Погосова. Структурний сектор економіки досліджується в розвідках А.Ю. Штурби, Є.Н. Жильцова,
А.А. Голубева та інших. В своїх роботах Н.В. Федірко, Д.П. Єфремов акцентують увагу на ролі суспільного
сектору в становленні і розвитку добробуту населення. Однак, незважаючи на досить широке поле результатів,
недостатньо вивченою залишається проблема суспільного сектору в умовах нових реалій, породжених
розвитком глобальної економіки.
Мета статті полягає в дослідженні сутності суспільного сектору економіки в контексті тих досягнень,
які демонструє сучасний світ в умовах кризи, нової економічної свідомості, яка формується під впливом нового
структурування соціальних благ та критеріїв їх одержання.
Виклад основного матеріалу. В ряді підходів до аналізу суспільного сектору заслуговують уваги
дослідження економістів, які розглядають його в широкому смислі як сукупність макросистем: держава,
суспільство та економіка, котрі функціонують в масштабі країни. Суспільний сектор з цих позицій є
інституційно оформлена частина національного господарства, яка функціонує на основі суспільної власності з

№1, 2017

111

метою відтворення соціальних благ. З позицій макроекономічного підходу суспільний сектор ринкової
економіки багато в чому відрізняється і від приватного, і від державного сектора. На відміну від планової, в
ринковій економіці формується необхідний для її системи суспільний сектор. Держава освоює нові інструменти
господарювання і впливу на економічний розвиток, ринкові способи взаємодії з приватними фірмами,
недержавними організаціями, рахуючись з їх економічним положенням як незалежних, економічно
відокремлених, вільних ринкових суб’єктів. Для успішного розвитку ринкової економічної системи важливо не
лише використовувати у суспільному секторі адекватні форми і методи господарювання, але і підтримувати
оптимальні межі економічної діяльності держави [7, с. 261].
Для розуміння сутності суспільного сектору економіки важливого значення набуває аналіз
П.В. Савченко та І.В. Погосовою факторів, що визначають його необхідність. Насамперед наявність цих
факторів обумовлена суперечливим характером самого ринкового господарства, не завжди здатного вирішити
ряд складних проблем соціально-економічного порядку, так званих «провалів ринку». До недоліків ринкової
економіки, що викликають необхідність розвитку суспільного сектору та його «втручання» в економіку,
зокрема, відносяться:
нездатність приватного підприємництва забезпечити нормальний процес відтворення, що приводить до
криз, безробіття, інфляції тощо. Включення суспільного сектору в соціально-економічний процес дозволяє
уникати глибоких економічних криз, пом’якшити і забезпечити більш або менш рівномірний економічний
розвиток;
нездатність приватного підприємництва забезпечити виробництво суспільних благ, що пов’язано в
основному з неможливістю або труднощами виключення окремих індивідів з числа споживачів суспільних
благ. Витікаюча з цього необхідність надавати ці блага на безкоштовній основі приводить до того, що багато
товарів та послуг не можуть бути надані ринком, або надані в недостатній кількості. Так само бізнес не в змозі
забезпечити індивідуальні послуги малозабезпеченим верствам населення в таких видах діяльності, як освіта,
охорона здоров’я, житлово-комунальне господарство тощо;
недоліки конкуренції, які ведуть до монополізму і монопольного ціноутворення, викликає необхідність
державного обмеження цих тенденцій, а в сфері природних монополій – регулювання цін. В багатьох випадках
підприємства природних монополій належать державі;
нерівномірність і недоброякісність інформації про споживчі властивості товарів, технології виробництва,
економічну кон’юнктуру і тенденції розвитку, що може приводити до неправильних рішень учасників ринку;
зовнішні ефекти, під якими розуміється діяльність корпорацій, яка приносить шкоду іншим – так звані
негативні екстерналії (наприклад, забруднення оточуючого середовища);
неповні ринки – приватні ринки в ряді випадків не можуть забезпечити окремі товари і послуги, в яких
мають потребу ринки приватного підприємництва [8, с. 26-28].
Дана обставина обумовлена фактором глобалізації, яка вносить нестабільність в діяльність ринкової
економіки, що актуалізує діяльність суспільного сектору. Для розуміння сутності вказаного фактору важлива
думка англійського економіста Б. Ліндсі, який в своєму дослідженні глобалізації зазначає, що цей термін
використовує в трьох різних, але взаємопов’язаних смислах: по-перше, для означення економічного явища –
інтеграції національних ринків, яка все більш посилюється в зв’язку з політичними або технологічними
причинами; по-друге, для характеристики суто політичного процесу усунення створених державами бар’єрів на
шляху міжнародного потоку товарів, послуг і капіталів; по третє, для означення значно більш широкого
політичного явища, яке полягає в глобальному розповсюдженні ринкової політики на внутрішньому і
міжнародному ринках [6, с. 35].
Це породжує новий тип економічної поведінки і свідомості, для якої є характерними неприйняття
нормативності в економічній діяльності, амбівалентність, висока мобільність, різноманітність форм.
Підкреслимо, що нова економічна свідомість принципово не суперечить вимогам сучасної інформаційної, або
постіндустріальної економіки. Більше того, своєю гнучкістю, конкретністю, варіабельністю, оперативністю
сприяє її розвитку. В цій ситуації потрібно звернути увагу на ряд обставин, які в умовах глобалізації
обумовлюють неминучість участі суспільного сектору в економічному житті незалежно від «провалів» ринку.
Перше з них полягає в тому, що органи державної влади мають подвійний характер. З одного боку, вони є
інструментом організації політичної та економічної діяльності в країні, які дозволяють членам суспільства
координувати свої дії для досягнення загальних цілей. З іншого боку, виконання суспільним сектором своїх
функцій по координації діяльності громадян базується на праві власності його інституціональних одиниць на
необхідне для цього майно (основні фонди тощо), іммобілізації та витрати грошових коштів. В силу цих
особливостей сектор державного управління стає в ринковому господарстві одним із секторів економіки,
котрий здійснює економічні та фінансові операції з іншими секторами, зокрема із суспільним, у всіх областях
економічного життя. Суб’єкти суспільного сектора «здійснюють економічні фінансові операції як між собою,
так і з інституційними одиницями інших секторів економіки» [8, с. 29].
Друга обставина, що визначає участь суспільного сектору в державному управлінні економічним
життям, є необхідність формування і постійного коректування інституційних основ ринкової економіки. Мова
йде про вироблення органами державної влади законодавчих і нормативних правил, які забезпечують умови
для функціонування ринкового механізму і використання потенційних можливостей ринкової економіки.
Створюючи інституційні основи, держава визначає норми економічної поведінки суб’єктів ринкової економіки
і особливості національних економік різних країн, в яких можуть переважати норми ліберальної або соціально
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орієнтованої ринкової економіки. При цьому враховуються особливості історичного розвитку і менталітет
населення. Таким чином, «економіка суспільного сектору існує не лише тому, що існують недоліки ринку, які
можна компенсувати, але насамперед тому, що сектор державного управління сам по собі є суб’єктом
економічних відносин, взаємодіючих з іншими секторами економіки» [8, с. 30].
Третя обставина обумовлена необхідністю перерозподілу доходів. Бізнес байдужий до соціальної
нерівності, співмірної з надмірною диференціацією населення по рівню прибутків. Доходи значної кількості
людей виявляються нижче прожиткового мінімуму. В результаті зростає соціальна напруга в суспільстві і різко
гальмується розвиток людського капіталу, що приводить до відставання в економічному житті від інших країн.
З цими обставинами пов’язана необхідність підвищення рівня доходів сімей з дітьми, пенсіонерів, інвалідів
тощо, що зумовлює активізацію діяльності суспільного сектору [8, с. 30].
Необхідно виокремити позицію Голубєвої А.А. та Соколової Є.В. стосовно визначення феномену
суспільного сектору, який потрібно відмежувати від «приватного». Автори використовують наступні критерії
розподілу суспільного і приватного сектору: характеристики продукції, яка виробляється; суб’єкт власності і
контролю; джерела фінансування діяльності; характер соціальних надлишків і вигод [4, с. 6].
З точки зору першого критерію суспільний сектор – це сукупність організацій, залучених у
виробництво суспільних благ. Однак визначення суспільного сектору, яке ґрунтується на розподілі суспільних і
приватних благ, має свої недоліки. Так, у виробництві деяких суспільних благ можуть брати участь організації,
які виробляють приватні блага (наприклад, приватні компанії, які беруть участь у будівництві доріг), і в самому
державному секторі можна знайти приклади виробництва приватних благ (наприклад, на основі закріплення
державної монополії), в тому числі – в конкуренції з приватними організаціями. Більше того, більшість благ
знаходяться посередині між цими двома крайніми, досконалими категоріями. Добре відомий приклад – знання
та інформація, які часто описуються як «квазі-суспільні блага» [4, с. 7].
З позицій другого критерію власність і контроль в суспільному секторі можуть бути визначені в
широкому смислі через колективну або комунальну власність, де вираження прав власності обмежено
правовими рамками. Більш «вузький» підхід в рамках даного критерію передбачає розгляд функцій з
переважаючою суспільною власністю і контролем, або з допомогою природних і/або юридичних монополій,
або маючих особливий (правовий або традиційний) статус суспільних. В даному випадку до суспільного
сектора будуть належати організації, в яких «держава має домінуюче положення в якості власника і суб’єкта
контролю, безпосередньо або опосередковано (наприклад, через фонди)» [12]. Отже, використання суб’єкта
власності і контролю в якості критерію лежить в основі юридичного підходу до визначення суспільного
сектору, в якому в центрі уваги знаходиться правовий статус організації.
Стосовно третього критерію, то спосіб фінансування діяльності та надання послуг може бути
відправною точкою для визначення меж суспільного сектору. Якщо основним джерелом фінансування є
суспільні кошти, то такі види діяльності будуть включені в категорію «суспільного сектору». Джерела
фінансування діяльності лежать в основі «фінансового підходу» до визначення суспільного сектору. Згідно з
ним, в суспільний сектор, окрім державних організацій, повинні включатися і приватні організації, які
фінансуються в основному за рахунок державних коштів, в тому числі – некомерційні організації, котрі
надають послуги в соціальній сфері.
Четвертий критерій засновується на визначенні тих, хто одержує соціальні вигоди або надлишки.
Віднесення того чи іншого виду діяльності до суспільного сектору в даному випадку залежить від спектра
бенефіціаріїв: якщо вигоди носять індивідуальний характер, то має місце приватний характер виробництва і
споживання, якщо колективний – суспільний характер [12]. Вказані критерії можна подати в наступній схемі
(див. рис. 1).
Характер продукції, що виробляється

Характер
соціальних
надлишків
і вигод

Джерела
фінансування
діяльності

Суб’єкт
власності і
контролю

методологічною основою є концепція «суспільного блага»
лежить в основі правового підходу до визначення суспільного сектору

лежать в основі фінансового підходу до визначення суспільного сектору

засновується на визначенні одержувачів соціальних надлишків і вигод

Рис. 1. Критерії розподілу суспільного і приватного секторів
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Ми погоджуємося з думкою, що множинність визначення суспільного сектору пояснюється
відсутністю «взаємно-однозначної» відповідності між областю суспільної відповідальності і організаціями, що
надають суспільно значимі послуги. Наприклад, надання послуг по охороні здоров’я та інших соціальних
послуг є обов’язком держави у всіх європейських країнах. Проте в одних країнах увесь набір необхідних послуг
надають державні заклади, в інших – приватні компанії та організації третього сектору беруть участь в наданні
послуг, що фінансуються державою [4, с. 8].
На наш погляд, найбільш об’ємне визначення суспільного сектору сформульовано в рамках
функціонального підходу. Відповідно до нього суспільний сектор включає в себе всі організації в області
державного управління, соціальної безпеки, законності і правопорядку, освіти, охорони здоров’я, соціальних і
культурних послуг, незалежно від джерела їх фінансування і організаційно-правової форми постачальника.
Функціонально заданий суспільний сектор іноді називають «четвертичним сектором» [11].
Вказані вище критерії для виокремлення суспільного сектору приводять нас до поняття публічного
управління (public governance), в якому забезпечується поєднання характеристик власності, контролю,
фінансування, бенефіцаріїв та інших стейкхолдерів. Сучасний підхід до розгляду проблеми «суспільного
сектору» в такому контексті передбачає включення в аналіз фактору глобалізації. З точки зору Ч. Гіла, вона
містить дві складові: глобалізацію ринків (процес об’єднання історично відокремлених і відмінних між собою
національних ринків в один великий ринковий простір), та глобалізацію виробництва (тенденція до
виробництва товарів або надання послуг в тих частинах світу, де існують сприятливі відмінності у кількісних
або якісних факторах виробництва) [3]. На думку Р. Конглетона, глобалізація є комплексний і тривалий процес,
що змінює переважно технології та комунікації, які здійснюють вплив на економічну, соціальну, екологічну
сфери [10]. Разом з тим глобалізація є процесом нерівномірного розвитку, який водночас розділяє та пов’язує
(пропонує) нові форми світової взаємозалежності, котра для суспільного сектору являє собою нові способи
зв’язку між різними «соціальними контекстами або регіонами, що цілком охоплюють своєю мережею поверхню
земної кулі» [2, с. 188], – вказує Е. Гідденс.
Розуміння сутності суспільного сектору передбачає врахування проблеми соціальної нерівності в
глобальному масштабі. Ніхто не заперечує, що сьогодні одні країни знаходяться в принципово нерівному
становищі щодо інших (структурна залежність). Тому розвиток країн світу має базуватися на радикальній зміні
структурних параметрів усієї світової системи, а не «трансплантації» у відсталі регіони світу «інститутів
передових держав» [5, с. 15-16]. З точки зору Б. Ліндсі, значна частина того, що відбувається під гаслом
соціальної політики (економічна та інституційна допомога у бідні регіони), є не що інше, як неприкрите
втручання в ринковий процес. Субсидії для нежиттєздатних державних підприємств, впертий протекціонізм,
обмеження мобільності трудових ресурсів звично виправдовують необхідністю турботи про «соціальну
згуртованість». Однак насправді це «грубий обман», оскільки політика, яка ставить перепони накопиченню
багатства в ім’я допомоги малозабезпеченим, лише ускладнює проблему, яку прагне вирішити. Професійна,
грамотна соціальна політика повинна виходити з принципу, що «потрібно навчити людей пристосовуватися до
змін, а не заважати остатнім» [6, с. 32]. Дана обставина вносить корективи в розуміння суспільного сектору
економіки, оскільки виходить з розуміння людини як активного індивіда та його статусу в динаміці глобальної
економіки. В цьому контексті глобалізація скоріше являє собою «некомфортне» співіснування ринків і
залишків «колективістської мрії», причому останні при кожному зручному випадку всіляко гальмують і
заважають першим.
Аналіз сутності, специфіки і досягнень глобалізації в її економічному аспекті відкриває перспективи
більш широкого погляду на проблему сутності суспільного сектору. Зокрема, з точки зору мікроекономічної
взаємодії держави з іншими суб’єктами ринкового господарства в процесі досягнення відповідного рівня
соціальних благ та матеріального добробуту, який виступає показником рівня економічного розвитку і основою
диференціації. В даному аспекті заслуговує уваги запропонований Г. Каном і А. Вінером поділ суспільства за
величиною статистичного показника «рівень доходу на душу населення». Згідно з цим критерієм виділено п’ять
стадій суспільного розвитку: доіндустріальна – $50-100; перехідна – $200-600; індустріальна – $800-1500;
масового споживання – $1500-4000; постіндустріальна – $4000-20000. Крім зростання доходу, в економіці,
тепер вже інформаційного суспільства, повинні переважати соціальні мотиви виробництва. У працях кінця
минулого століття американський економіст-футуролог Г. Кан розвиває оптимістичні прогнози щодо
подальшого розвитку суспільства, вказуючи, що «постіндустріальний світ …буде світом зростаючого
добробуту… і, можливо, світом, що забезпечить зменшення відмінностей між народами» [13].
З відповіддю на це очікування пов’язано ряд міркувань. Зокрема, основними точками прикладання
сили у світовій економіці є держави з розвиненим ринком, в яких підприємства капіталістичної економіки
постають основною формою виробництва. Внутрішня і міжнародна економічна політика цих держав включає
багато форм регулювання економічної діяльності, але їх інституціональна організація забезпечує
«відокремлення» економічного від політичного.
Разом з тим аналіз світових подій показує, що уряди і надалі здійснюють величезний вплив на
економічне життя. Безперечним фактом є те, що тиск ринків, навіть підсилений інформаційними технологіями,
лише в малій мірі і далеко не завжди здатний стримувати державну політику. Перебільшуючи перемогу ринків
над урядами, прибічники глобалізації підіграють своїм опонентам: якщо існуюча ситуація – результат
панування ринкових сил, отже, саме ринкові сили за все відповідальні. Перекладання вини за все – «фінансову
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кризу, хронічне безробіття, колапс Росії тощо – на глобальний капіталізм фактично є перебільшенням начебто
нестримної могутності ринків» [6, с. 22],– вказує Б. Ліндсі.
Критики глобалізації використовують ще одне звинувачення: сьогодні світ потрапив в пастку сліпої і
небезпечної віри в laisser faire, яка ігнорує життєво важливі потреби. «Проблема глобальної економіки, –
заявляє П. Б’юкенен, – та сама, що і нашої економічної політики, яка засновується на міфі про людину
економічну і ставить економічну теорію вище всього. Обожнення ринків – це таке ж ідолопоклонство, як і
обожнення держави. Ринок повинен слугувати людині, а не навпаки» [9, с. 288].
Глобалізація
Світова економіка
Прибічники глобалізації

Антиглобалісти
Державна політика як фактор впливу на
економічне життя
Суспільний сектор економіки

Рис. 2. Місце суспільного сектору економіки в структурі глобального світу
Як прибічники, так і противники глобалізації занадто перебільшують домінування ринкових сил в
сучасній світовій економіці. Помилкове протиставлення держави і ринку виявляється і в зв’язку з питаннями
соціальної згуртованості. Критики глобалізації доводять, що тиск конкуренції підриває соціальну захищеність
людей, які потрапили в скрутне становище. Але між відкритими ринками і програмами соціального захисту
немає ніякого внутрішнього конфлікту. Насправді, чим більш багатша країна, тим більше вона може вкладати в
розумні програми соціального захисту. Реалізація цієї програми здійснюється шляхом засобів суспільного
сектору економіки, що означає досягнення відповідного рівня суспільного блага і добробуту.
На нашу думку, суспільний сектор в умовах глобальної економіки постає єдиним простором існування
різних процесів і явищ по відтворенню суспільних благ, де об’єднуються численні елементи матеріальної і
нематеріальної (культурної) життєдіяльності суспільства. В даному контексті суспільний сектор об’єднує
явища і об’єкти, що відносяться до різних областей людської життєдіяльності: по-перше, добробут людини і
суспільства, що формує потреби в суспільних благах; по-друге, матеріальні та інституційні об’єкти по
створенню суспільних благ, включаючи виробничі, територіальні, культурні тощо; по-третє, відношення і
механізми в процесі відтворення суспільних благ, включаючи дію системи державного, суспільного та іншого
регулювання [4, с. 7].
В результаті суспільний сектор може бути представлений як сукупність наступних підсистем, кожна з
яких володіє складною структурою: суспільство та його організація, які формують умови відтворення
суспільних благ; підсистема споживання суспільних благ; підсистема виробництва суспільних благ (рис. 3).
Підсистема: суспільство та його організація
Державна система управління
Соціальний капітал
Інституціональна система
Підсистема: споживання
Людський капітал
Якість життя та його рівень
Система соціальних прав та їх
забезпечення
Підсистема: виробництво
Суспільні блага

Підприємства і заклади
Матеріальні об’єкти і ресурси
Рис. 3. Підсистеми суспільного сектору

Використання структурного підходу при розгляді підсистеми виробництва дозволяє встановити основні
складові цього багатомірного явища. Кожний з структурних елементів являє собою лише однобічний варіант
розгляду суспільного сектору, що, безумовно, необхідно для усвідомлення різноманітності і специфіки його
прояву.
Висновки. Таким чином, вивчення проблеми суспільного сектору економіки вимагає усвідомлення
масштабу і специфіки кожного із сегментів розгляду. Виокремлені підходи до розуміння сутності суспільного
сектору в умовах глобальної неоднозначності та нестабільності, в свою чергу деталізують окремі критерії його
аналізу об’єкта в залежності від їх функціональної специфіки. В сучасних дослідженнях суспільний сектор
розглядається в рамках фінансової парадигми, що доводить необхідність встановлення оптимального об’єму
державних витрат. Пошук способів скорочення безпосередньої державної участі в економіці визначається всіма
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напрямками економічної науки як першочерговий. В результаті постає завдання вияснити основні параметри
тотожності і співмірності державного сектору та суспільного сектору та їх співвідношення поряд з іншими їх
елементами і сегментами.
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Аннотация. За последнее десятилетие мировая экономика пережила несколько крупнейших
финансово-экономических кризисов. В первую очередь финансовые кризисы, охватывающие экономики ведущих
стран мира, резко сказываются на банковской системе. Банкротства крупнейших системообразующих
банков, порождающие банковские кризисы, стимулируют процесс внутригосударственных и международных
слияний и поглощений банков. Проанализированы возможные варианты наращивания объема уставного
капитала отечественными банками и опыт функционирования банков в европейских и других странах мира.
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MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE BANKING SECTOR: CURRENT TRENDS
OF EUROPEAN AND DOMESTIC MARKETS
Abstract. For the last decade the world economy managed to endure several largest financial and economic
crises. First of all the financial crises covering economies of the leading countries of the world sharply affect a bank
system. The bankruptcies of the largest systemically important banks generating bank crises stimulate process of
interstate and international merges and absorption of banks. Experience of functioning of European banks and banks in
other countries are considered
Key words: mergers and acquisitions; financial sector; mergers and acquisitions of banks; expansion of
foreign banks.
Актуальність проблеми. Однією з найголовніших тенденцій в сучасному світовому господарстві є
наростання процесів глобалізації, що призводить до зростання впливу транснаціональних корпорацій на багато
аспектів його функціонування. Спираючись на свою фінансову і виробничу потужність, лідируючі компанії
здатні чинити серйозний тиск на локальних гравців ринку, просуваючи свої принципів економічних, соціальних
та інших сферах.
Міжнародні компанії прагнуть до розширення своєї присутності в глобальній економіці і до
розширення сфер свого впливу в тих чи інших секторах або географічних зонах світового господарства. Тому
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вони постійно націлені на здійснення активної експансії в нові ринкові сегменти, використовуючи при цьому
найрізноманітніші засоби і інструменти. До основних форм експансії міжнародних компаній можна віднести:
франчайзинг, ліцензування, управлінські контракти, злиття і поглинання, створення спільних підприємства,
надання маркетингових та технічних послуг.
У даній статті буде розглянута одна з найбільш поширених і популярних форм міжнародної експансії
який є злиття і поглинання, що дозволяють найбільш активним компаніям в короткі терміни різко збільшити
свою присутність в певному регіоні або сегменті ринку.
Аналіз досліджень і публікацій. Прерогатива в наукових пошуках щодо процесів злиття та
поглинання належить американським дослідникам, оскільки найбільша активність таких консолідацій
спостерігається на ринках США. Основоположниками наукових досліджень операцій злиття та поглинання
вважаються П.Гохан, Д.Депамфилис, П.Моросини, А.Лажу, Ф.Крюгер, Р.Нельсон та інші.
Серед вітчизняних вчених-економістів увага процесам злиття та поглинання в контексті
інтернаціоналізації та міжнародної економічної інтеграції приділяється в роботах І.Бураковського,
А.Гальчинського, В.Геєця, Б.Губського, А.Кредісова, С.Мочерного, О.Мозгового та багатьох інших.
Метою статті є аналіз ринку злиття і поглинання в банківській сфері у світі та в Україні, визначення та
систематизація характерних особливостей його розвитку для дослідження ключових причин процесів злиття та
поглинання і надання рекомендацій щодо можливостей їх вирішення.
Виклад основного матеріалу. Термін «злиття і поглинання» ( від англ. Mergers and Acquisitions, скор.
M&A) - клас економічних процесів укрупнення бізнесу та капіталу, що розгортаються перш за все на
мікроекономічному рівні, в результаті яких на ринку з'являються більші компанії замість декількох менш
значних.
Злиття і поглинання мають досить довгу історію, але особливо за останні два десятиліття вони стали
ключовим фактором економічного розвитку. Вони не тільки мають величезний вплив на всі сектори світової
економіки, але також полегшують вдосконалення організаційних структур і диверсифікацію діяльності
компаній. Більш того, злиття і поглинання призводять до появи і розвитку нових технологій і сегментів ринку, а
також до зниження сукупних і питомих витрат і до мінімізації ризиків.
Виходячи із загальноприйнятих зарубіжних підходів, злиття і поглинання є частиною корпоративної
стратегії і важливим компонентом системи управління компанії, пов'язаної з процесом покупки, продажу,
поділу або об'єднання різних підприємств, допомагаючи компанії ефективно працювати і швидко розвиватися.
Вивчення вдосконалення міжнародних банківських злиттів і поглинань демонструє їх близький зв'язок
з процесом транснаціоналізації діяльності цих фінансових структур. В даний час, встановлено, що однією з
основних причин їх просування на ринки інших країн є пошук нових клієнтів. При цьому такого роду
прагнення нерідко поєднується у банків з можливістю збільшити прибуток і розширити свої позиції на
національному ринку.
Основними факторами, що підштовхують банки до міжнародних злиттів і поглинань, є конкуренція і
необхідність здійснення процесів міжкордонних кооперації. У динамічно конкурентному середовищі угоди по
злиттю і поглинанню забезпечують кредитним організаціям найбільш швидке і легке проникнення на зарубіжні
ринки в умовах, коли розвиток за рахунок власних ресурсів обумовлено ризиком втрати стратегічних
можливостей, а прийнятні джерела зростання всередині країни вичерпані.
Багато банків розглядають злиття і поглинання як основний спосіб росту і зниження витрат за рахунок
економії від масштабу. При цьому вони не просто розглядають вихід на нові ринки, а й прагнуть до
нарощування своїх активів, щоб протистояти можливим несприятливим ситуаціям на ринку [4].
В останній час транснаціональні банки як в економічно розвинених, так і в країнах, що розвиваються,
були залучені в процес реструктуризації та об'єднання, що сильно змінило природу бізнесу в банківській сфері.
Зміни в законодавчому регулюванні банківського бізнесу і технологічні нововведення істотно посилили
конкуренцію в банківській сфері, відкривши в тому числі для експансії нові ринки. У багатьох країнах
банкрутства найбільших банків в результаті банківських криз дали додатковий стимул до здійснення
реструктуризації та процесу місцевих і транснаціональних злиттів і поглинань в банківській сфері. Досягнення
в розвитку IT-технологій, що триває глобалізація ринків капіталу і процесу управління ризиками призвели
також до об'єднання в інвестиційному та страховому банківському бізнесах.
Необхідно виділити мотиви, якими керуються кредитні організації при злитті і поглинаннях. У
загальному вигляді основною причиною виступає отримання так званого синергетичного ефекту, тобто такої
взаємодії об'єднуючих організацій, при якому сукупний результат діяльності перевищить сумарний результат
діяльності кожної зі структур. Також в якості цілей злиттів і поглинань виступають:
зростання капіталізації утвореного банку;
прагнення підвищити якість управління і ефективність діяльності банку;
можливість освоєння нових ринків;
можливість спрощення податкового тягаря на увазі того, що ті чи інші регіональні банки володіють
деякими податковими пільгами;
зниження витрат і інші цілі.
Злиття і не завжди викликані проблемами. Більш того, активність у сфері M&A - і за кількістю цих
угод, і за їх розмірами - досягала піку напередодні світової фінансової кризи 2008 р, включаючи міжнародні
угоди всередині Єврозони і за її межами. Після піку 2007 році ця активність пішла на спад, більш важливою
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Форми міжбанківського співробітництва в ЄС вельми різноманітні:
1. Найбільш простою формою є технічне співробітництво, наприклад, в здійсненні спільних
дослідницьких програм або обмін стажистами.
2. Складнішою є форма комерційного співробітництва, коли банки надають деякі послуги (наприклад,
кредити) клієнтам банків-партнерів.
3. Створення спільних філій, які, як правило, спеціалізуються на проведенні тих чи інших операцій.
4. Спільна розробка і використання нових банківських продуктів, наприклад венчурних і взаємних
фондів.
5. Взаємний обмін пакетами акцій і надання місць в правліннях банків. За допомогою такої участі
найбільші банки країн ЄС прагнуть забезпечити свою присутність на ринках країн-партнерів.
Підсумовуючи аналіз ринків банківських M&A в Європі, можна виділити найбільш істотні тенденції,
що справляють суттєвий вплив на підвищення активності M&A процесів у зазначеній сфері:
глобалізація фінансових ринків;
економічні кризи;
політика дерегулювання, яка означає ослаблення регулювання банківської діяльності з боку
держави;
посилення глобальної конкуренції, особливо з боку американських мегабанків, які здійснюють
стратегію домінування на глобальному ринку і прагнуть скористатися перевагами єдиного економічного і
фінансового простору в рамках ЄС;
зниження маржі банківської прибутку і конкуренція з боку небанківських установ, особливо
страхових компаній, які останнім часом активно скуповують інвестиційні банки;
позбавлення від зайвих банківських «потужностей» і раціоналізація діяльності, так як сьогодні
Європа «переповнена» банківськими відділеннями;
прагнення до отримання економії на масштабах. Використання новітньої інформаційної технології
спонукає банки розширювати масштаби своєї діяльності, щоб окупити понесені витрати. Отримання економії
не тільки на масштабах, але і за рахунок розширення гами (асортименту) пропонованих продуктів і послуг, а
також намітилася останнім часом тенденція зниження процентної маржі прибутку змушує банки купувати
страхові компанії та інші фінансові установи або розвивати співпрацю з ними. Важливою тенденцією розвитку
банків є також посилення універсалізації та диверсифікації, яке стимулюється законодавством США та ЄС, і
призводить до стирання відмінностей між різними типами кредитно-фінансових інститутів. Диверсифікація
банківської справи дозволяє: більш ефективно використовувати існуючу мережу відділень; розподіляти витрати
на більш широкий спектр діяльності; знижувати коливання в доходах; зменшити процентний, ринковий і інші
типи ризиків; отримувати значну економію від розширення асортименту банківських продуктів і послуг;
необхідність диверсифікації ризиків за рахунок придбання часток в капіталі інших банків. Для
вирішення цього завдання банки розширюють мережу зарубіжних відділень і представництв, а також
набувають участь в капіталі іноземних банків;
вимоги з боку акціонерів підвищити рентабельність власних капіталів банків. Це змушує
розширювати і раціоналізувати діяльність, в тому числі і за рахунок консолідації банків.
Для банківських секторів країн ЄС характерні свої специфічні риси. Досить проблематичні через
вищезазначені причини транскордонні угоди, але, тим не менш провідні банки країн ЄС здійснюють активну
європейську стратегію, прагнучи не тільки до злиттів і придбань, а й до пошуків в країнах-партнерах окремих
ніш. Найбільш поширеною формою співпраці між найбільшими європейськими банками є висновок так званих
стратегічних альянсів.
Україна внесла дуже скромний внесок в загальносвітовий показник. Обсяг всіх злиттів і поглинань на
українському ринку знаходився в межах 1 млрд. дол. США, а самі угоди ставилися до розряду технічних [1].
Вітчизняна банківська система значно відстає від європейських країн за рівнем капіталізації банків. Одним із
варіантів можливого підвищення обсягу капіталу є злиття і поглинання. Це є також однією з вимог МВФ,
зменшення кількості банків за рахунок виконання процедури злиття та поглинання. Проте до цього часу НБУ
не зареєстрував законопроект на подання до Верховної Ради України про спрощення процедури злиття та
поглинання банків. Так, Незалежна асоціація банків України запропонувала скоротити цю процедуру шляхом
подання пакетів документів одночасно до НБУ та до Антимонопольного комітету України. Проте ця новина
з’явилася у ЗМІ ще 22.02.2016, і до цього часу пропозиція лише залишається пропозицією. Іншою умовою, яка
гальмує активний процес злиття та поглинання у банківській системі, є значний ризик об’єднання з
проблемними банками або банками, які в недалекому минулому могли втратити ліцензію [2].
Міжнародна практика свідчить, що процеси злиття та поглинання активно використовуються з метою
збільшення капіталізації банківської системи. До найбільших злиттів і поглинань банків за обсягом статутного
капіталу належать чотири американські банки: JP Morgan, Bank of America, Citigorup, Wells Fargo, які
використовують даний механізм.
В Україні небагато випадків, коли банки застосовують процеси злиття і поглинань. Насамперед
ініціаторами були банки зі 100-відсотковим іноземним капіталом: Райффайзен Інтернешнл, Volksbank
International AG, Svedbank, Erste Bank. Вітчизняні банки отримували доступ до більшої матеріальної бази,
міжнародного досвіду управління, використання моделі оптимізованих гнучких процесів. Іноземні банки,
своєю чергою, прагнуть розширити географічні межі власного впливу та мати можливість функціонувати
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на банківському ринку з вищими ставками порівняно з їх вітчизняними [1]. Зважаючи на політикоекономічну кризу в Україні інтерес іноземних інвесторів до вітчизняної банківської системи зменшився,
саме через це збільшення кількості процесів злиття та поглинання з іноземними банками у найближчий час
очікувати не варто.
Найближчим часом чинниками впливу на розвиток вітчизняного ринку злиттів та поглинань банків
будуть: стабілізація загальної економічної та політичної ситуації, прогнозованість динаміки валютного курсу,
узгодження очікувань учасників процесів злиття та поглинання щодо вартості активів українських банків,
відновлення стабільності функціонування світових кредитних ринків. В Україні гостро необхідна синергія
фінансових установ для загального зміцнення системи країни. Об'єднані зусилля допоможуть легше пережити
ситуацію, в якій перебуває Україна, але й вийти на новий етап розвитку.
Висновки. У фінансовому секторі причинами злиттів та поглинань слід вважати вихід європейських
банківських груп з України та активна консолідація сектору вітчизняних банківських установ. З врахуванням
короткострокових макроекономічних прогнозів для України і для Єврозони основним мотивом угод M&A
залишається вихід з країни, але очікується в найближчий час зниження активності. Адже вже майже не
залишилося великих іноземних банківських груп, а ті, що є мають невеликі банка, або не виходять з України,
посідаючи провідні позиції в рейтингу найбільших банків. В результаті цього, сильні українські банки
отримують додаткові можливості для розширення свого бізнесу шляхом укладання угод злиття і поглинання.
Роблячи висновок з розвитку M&A ринку в банківському секторі України, можна виділити його
характерні риси:
більшість угод - поглинання або санації;
низький ступінь гласності та відкритості угод;
сильна залежність від дій регулятора;
консолідація з метою розвитку мережі філій, залучення нових клієнтів географічної присутності або
диверсифікації;
поглинання банками з державною участю проблемних банків з метою санації щоб уникнути їх
краху, який може привести до тяжких наслідків соціального характеру і викликати нестабільність фінансового
сектора економіки.
На сьогоднішній день переважна більшість M&A угод в банківському секторі України носить характер
придбання великим іноземним банком середнього або малого вітчизняного регіонального банку. Найчастіше
цілями такого придбання є або розширення клієнтської бази або географічне проникнення. У цьому випадку не
можна говорити про будь-які істотні зміни в структурі галузі, які зможуть вплинути на стан банківської
системи в цілому. Даний тип угод не можна розглядати як ефективний інструмент вирішення існуючих в галузі
наявних проблем. Тут мова повинна йти про злиття і поглинання середніх і малих банків, в результаті яких
вони не тільки збільшать свою капітальну базу, а й зможуть скласти конкуренцію великим приватним і
державним банкам. Для цього необхідна стимуляція угод в першу чергу з боку держави шляхом полегшення
процедури їх здійснення, проведення жорсткої політики, що стосується вимог до мінімального капіталу,
прозорості їх операцій, власникам банку.
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Анотація. У статті визначено тенденції висвітлення європейського вектору України в польських ЗМІ.
Розкрито тематичну спрямованість, тональність, інформаційний контент публікацій провідних видань
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Аннотация. В статье определены тенденции освещения европейского вектора Украины в польских
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TRENDS THAT HIGHLIGHT EUROPEAN VECTOR OF UKRAINE IN POLISH LEADING PERIODICALS
Аnnotation.In the article, trends that highlight the European vector of Ukraine in the Polish media have been
determined. The thematic focus, the tone, the information content of publication the leading publications in Poland that
affecting issues of European policy of Ukraine have been revealed. The Approaches of Polish journalists to the
interpretation of European direction of the foreign policy of Ukraine have been described.
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Актуальність і постановка проблеми. В Польщі упродовж тривалого часу інформаційна політика
впливових польських видань спрямована на поширення системної інформації про європейський вектор
української зовнішньої політики. Провідні польські друковані ЗМІ, будучи активним ретранслятором
громадської свідомості, висвітлюють основні напрямки європейської політики України в матеріалах
інформаційного і аналітичного характеру.
Сприйняття польським суспільством України, її напрямів зовнішньої політики відбувається шляхом
широкомасштабного інформування. Інформаційні потоки активно продукують суспільну думку і модулюють
суб’єктивне сприйняття дійсності.
Дискурс європейського інтеграційного процесу України на шпальтах польських періодичних видань
має структуру, характерними ознаками якої є: спадкоємність, чітко виражена політична спрямованість,
незмінність проблематики, збалансованість інформування, умотивованість, різножанровість. Особливу роль у
цьому дискурсі відіграють позитивні та негативні міфи, які генерує польська преса навколо проблем
євроінтеграційної стратегії України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здійснюючи аналіз історіографії з досліджуваної
проблематики, слід відзначити наукові розвідки В. Жугай, О. Ігнатової, Б. Носової, Ю. Палагнюк, Т. Петріва, В.
Поплавської, Л. Хахули,. Праці науковців висвітлюють різнобічні аспекти тематики. Проте у вітчизняній
історіографії відображення європейського вектору України в польських якісних ЗМІ Польщі не стало об’єктом
комплексного дослідження [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8]. Таким чином, аналіз студіювання еволюції європейського вектору
зовнішньої політики України дозволяє стверджувати, що в українській історіографії сутність даної тематики
висвітлена недостатньо.
Мета статті. Аналізуючи матеріали видань, варто звернути увагу на їх кількість, тональність, змістовне
наповнення, мету, вибір жанру. Такий підхід даcть змогу, визначити інформаційну політику польських мас-
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медіа щодо зовнішньополітичного курсу України на європейську інтеграцію. Необхідно з’ясувати позиції,
тенденції польських ЗМІ у висвітленні європейського вектору України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Реакція польської преси на розвиток європейського
напряму зовнішньої політики України відображена в конкретних формах інформаційного (новина, замітка,
репортаж, звіт, інтерв’ю) та аналітичного (кореспонденція, коментар, стаття, рецензія, огляд преси, лист)
жанрів. Предметом дослідження є статті, коментарі, інтерв’ю, звіти польських мас-медіа.
Польські публіцисти, виходячи з реалій зовнішньополітичної діяльності України, зазначають, що
процес формування і розвитку відносин Україна – ЄС та двостороннього співробітництва з європейськими
державами виявився ускладненим та багатоступеневим. У коментарях польської преси стан взаємодії між
сторонами інтерпретується як явище переважно поверхове, зосереджене назагал у сфері дипломатії. Додається,
що модель європейського вектору політики України, будучи концептуально незавершеною, формується у
залежності від реалізації поточних ключових завдань.
Періодичні видання Польщі, використовуючи системний підхід, висвітлюють найактуальніші події, що
стосуються євроінтеграційної політики України. Польські медіа часто акцентують увагу на тому, що основною
проблемою співпраці України з ЄС є низька динаміка реформування в Україні і невисокий рівень розвитку її
економіки. Якість співпраці Києва і Брюсселя на їхню думку залежатиме від кардинальної зміни цього стану.
«Dziennik Gazeta Prawna» прагне з’ясувати, коли ж позиція України на європейській арені стане більш
виразною і конкретною [25, 4].
«Проєвропейські декларації та участь України у загальноєвропейському політичному процесі
виявились недостатнім аргументом, аби компенсувати недоліки у внутрішній політиці та покращити рівень
довіри між Києвом і Брюсселем», – наголошує часопис «Polityka» [18, 20]. Взаємодія Україна – ЄС, що
формується у складній і динамічній системі міжнародних координат, на думку видання «Gazeta Wyborcza»
потребує активізації дій як з боку Києва, так і з боку Брюсселя [21, 3].
Польський дослідник А. Кресло, аналізуючи публікації провідних польських періодичних видань
констатує: «Останнім часом щораз більше почало з’являтися публікацій, які стосувалися питання європейської
інтеграції і НАТО. Пояснюється це вступом Польщі до НАТО та її членством в ЄС. Східний кордон ЄС
перенесений на польський східний кордон. Проте Польща не зацікавлена у створенні нової «залізної завіси» на
східному кордоні. В інтересах Польщі, як про це заявляють представники польського керівництва, є створення
умов для інтеграції України із європейськими структурами» [3, 125].
Євроінтеграційна політика України стала предметом масового обговорення у польських ЗМІ, які
зображають Польщу як провідника й адвоката України у справі євроінтеграції, що стало свідченням утворення
ще одного політичного стереотипу. Публікації польських авторів на тему євроінтеграційної політики України
часто сприяють створенню та розповсюдженню негативних стереотипів і тенденцій. Польська преса в
основному без оптимізму сприймає євроінтеграційну політику України, оскільки розглядає її як політично
нестабільну країну, що схильна до політичних декларацій, не підкріплених практичними кроками.
Якісна періодика Польщі, об’єктивно оцінюючи можливості України стати повноправним членом ЄС,
подає інформацію щодо перспектив вступу України до Європейського Союзу переважно скептичного
характеру, при цьому наголошується що Україна проводить пасивну двосторонню політику на європейському
напрямі. Варто акцентувати увагу і на практичній відсутності позитивних відгуків про співпрацю України з
провідними країнами Європи.
Досліджуючи зовнішньополітичні парадигми української держави, польські публіцисти до доробку
досягнень України на європейському напрямку відносять співробітництво з європейськими та
євроатлантичними структурами, активну участь України у розбудові архітектури загальноєвропейської безпеки,
активізацію економічної співпраці з Польщею та прагнення поглиблювати торговельно-економічну співпрацю з
європейськими державами [16, 13; 23, 10].
«Не можна сказати, що зусилля української дипломатії на європейському напрямі залишились
непомітними. Українська дипломатія розгорнула активну роботу, направлену на динамізацію та поглиблення
співпраці з ЄС. Успіхи були, проте надто часто вони нівелювалися внутрішньополітичними кризами в Україні»,
– пише «Wprost» [22, 67].
Прагнення Києва перейти на якісно новий рівень співпраці з Євросоюзом створили підстави для
висвітлення польськими ЗМІ здобутків України на цьому шляху, яких як виявилось було не багато. Як
повідомляє «Rzeczpospolita», завершення переговорного процесу і наближення до парафування Угоди про
асоціацію «стали непоганим результатом, але не таким, на який розраховували в Києві і в Брюсселі» [19, 12].
У польській якісній пресі формуються неоднозначні підходи до висвітлення європейського вектору
України. На тлі розмаїття трактувань відзначається, що українське керівництво, не дивлячись на непростий
характер відносин з ЄС, зокрема з Німеччиною і Францією, на низьку динаміку співпраці і малопродуктивний
політичний діалог з Брюсселем, наполегливо запевняє ЄС у своїй відданості європейському вибору. Якісні
польські видання, незважаючи на підтримку Польщею євроінтеграційного курсу України, у переважній
більшості примарно оцінюють шанси України отримати перспективу вступу в ЄС.
«Gazeta Wyborcza», «Rzeczpospolita», «Wprost» вважають, що попри певні проблеми, що існують у
відносинах між Україною та країнами-лідерами Європи, прикордонними державами ЦСЄ двосторонній діалог
між сторонами розвивається по висхідній лінії. Але провідні держави ЄС не завжди підтримують українські
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ініціативи у європейських інтеграційних структурах і не розглядають Україну як стратегічно-важливу держав
[15, 33; 14, 9; 12, 95–96].
Відносини України з ключовими європейськими країнами і прикордонними державами ЦСЄ суттєво
впливають на стан та динаміку повномасштабного входження України до європростору. Польська преса
представляє Україну як державу, яка залишається в периферійній зоні зовнішньоекономічних інтересів
Євросоюзу. Українські владні структури позиціонуючи свою прихильність до євроінтеграції, як правило,
перебільшують потенціал співпраці з найпотужнішими державами Європи [11, 7; 13, 13].
Досить часто у польських виданнях висловлюється теза про слабкість в Україні адміністративноінституціонального забезпечення курсу євроінтеграції. Відзначається, що Україна через внутрішні розбіжності
не спроможна проводити ефективну, скоординовану європейську політику. Вона «просто не здатна
вибудовувати політику ні по відношенню до ЄС, ні по відношенню до Росії», – йдеться у виданні «Wprost» [12,
95–96]. В коментарях польських мас-медіа зазначалось, що розширення ЄС викликає стурбованість у
європейських столицях та страх перед міграцією дешевої робочої сили зі Сходу Тому питання про членство
України в ЄС не є актуальним. Водночас політики провідних європейських країн вважають Україну
європейською державою і тому відносини з нею на їхню думку варто перевести у площину привілейованого
партнерства [9, 90–93].
Позиція ЄС в українському питанні базується в першу чергу на концепції геополітичного прагматизму.
Загрозливі тенденції і глобальна економічна криза змушують Брюссель розглядати Україну у контексті
розв’язання питань безпеки та економічної співпраці. Реальне зближення з ЄС можливе лише при збігу
прагматичних інтересів, зміні геополітичної кон’юктури та посиленні взаємозалежності.
Аналізуючи словесні конструкції висловлювань польських журналістів щодо європейської політики
України, варто зазначити, що переходу європейської політики України на нову прагматичну парадигму не
відбулося. ЄС не спроможний надати Україні членство насамперед, – через свої внутрішні процеси та через
російський чинник. Як констатує «Dziennik Gazeta Prawna», «Україна не здатна була забезпечити собі міцні
міжнародні позиції на Сході та Заході і тому вона не може позиціювати себе як європейська регіональна
держава, що прагне бути регіональним лідером». І все ж пріоритетом для України залишається досягнення
нового алгоритму відносин із ЄС [10, 5].
«Gazeta Wyborcza», «Rzeczpospolita», «Dziennik», «Polityka» і «Wprost» відзначають схильність України
до багатовекторної політики. Україна, задекларувавши свій намір інтегруватися до європейської спільноти,
надзвичайно важливого значення надавала подальшій активізації співпраці з одним із основних своїх
стратегічних партнерів – Росією, – наголошує «Polityka» [28, 73].
Польські якісні ЗМІ часто піддають критиці офіційний Київ за балансування між ЄС і Росією. Впливові
видання вважають, що Україна має остаточно визначитись з вибором. На думку «Gazeta Wyborcza» «така
амбівалентність неначе доводить західному реципієнтові масової інформації, що Україна – «штучне
утворення», «буферна зона», «неочікувана нація» [20, 25].
Однією з важливих тем тижневика «Polityka» є вибір стратегічної лінії зовнішньополітичного курсу
України. Саме цій тематиці присвячено чимало публікацій, в яких автори зосереджують увагу на
багатовекторності української зовнішньої політики, яка на їх думку викликає невдоволення насамперед у
Польщі. У повідомленнях популярного часопису говориться, що відвертий натиск Євросоюзу на Україну
змусив би Київ посилити співпрацю з Росією [17, 13; 24, 98].
На погляд редакції видань «Dziennik», «Gazeta Wyborcza» євроінтеграційну політику України чекають
серйозні випробування прагматизмом. При цьому в майже усіх коментарях польських якісних видань
європейський вибір України оцінюється як явище позитивне. Щоправда зазначається, що європейський вибір
наразі не став консолідуючою національною парадигмою.
Міркування польських журналістів зводяться до того, що європейський напрям зовнішньої політики
України є квінтесенцією як зовнішнього, так і внутрішнього життя української держави [26, 6; 29, 11].
Превалювання позитивної інформації про державу є одним із чинників позиціонування на міжнародній арені. У
польських друкованих виданнях інформація про Україну та її зовнішню політику на відміну від
західноєвропейських ЗМІ не є такою критичною, що скоріш за все пов’язано з офіційним курсом Польщі. Але
дане тлумачення не є свідченням того, що у польській пресі за європейською політикою України не закріпився
спектр негативних рис.
У цілому польська преса, підтримуючи європейський вектор України, виступає в ролі її своєрідного
адвоката перед європейською спільнотою. Така підтримка здійснює позитивний вплив не лише на
євроінтеграційні прагнення України, а й на її міжнародний імідж.
В ході дослідження було проаналізовано 3873 матеріали вищезгаданих видань. Судячи з кількості
матеріалів з тематики, найбільшу зацікавленість до зовнішньополітичної діяльності України на європейській
арені проявляють загальнонаціональні газети Польщі «Gazeta Wyborcza», «Rzeczpospolita», на які припадають
відповідно 1575 і 1256 публікацій. «Dziennik Gazeta Prawna», «Polityka» і «Wprost» публікують
значно менше матеріалів з вказаної тематики.
Взагалі, кількість публікацій, що заторкувала прямо чи опосередковано тематику була безпосередньо
прив’язана до чисельності інформаційних приводів щодо відносин Україна – ЄС та двостороннього
співробітництва України з європейськими державами. Проведений аналіз виявив неоднозначний підхід
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польських ЗМІ у висвітленні європейського вектору України. Найбільшу лояльність і об’єктивність
продемонстрували «Gazeta Wyborcza», «Rzeczpospolita», в яких подається більше позитивної чи нейтральної
інформації, ніж в інших якісних виданнях. Така ситуація лише певною мірою збалансовує негативну
репрезентацію української зовнішньої політики на європейському напряму, яку подають здебільшого
«Dziennik», «Polityka» і «Wprost». Проте на сторінках видань «Gazeta Wyborcza», «Rzeczpospolita» в період
охолодження відносин України з ЄС публікуються в переважній більшості негативні матеріали про українську
зовнішню політику і даються песимістичні прогнози розвитку співробітництва між сторонами.
Висловлення польської преси щодо євроінтеграційної політики України упродовж 1991–2004 рр.
носять як нейтральний, так і критичний характер. Ставлення польських авторів до змісту європейського
напряму зовнішньої політики України поступово змінюється з другої половини 90-х років від негативного до
нейтрального. У польській пресі тоді матеріали подавалися переважно у вигляді оглядових статей, коментарів.
Досить високою є частка матеріалів з негативною тональністю у період 2000–2004 рр., що свідчить про
кризові явища у внутрішній і зовнішній політиці України.
Покращення динаміки відносин між Україною та Європейським Союзом 2005 р., намагання Польщі
допомогти Києву адаптуватися до імперативних вимог інтеграційного процесу спричинило появу у польській
пресі великої кількості матеріалів позитивного і нейтрального характеру про європейську політику України.
Тоді особливу активність проявили «Gazeta Wyborcza», «Rzeczpospolita». У польських виданнях у 2005 рр.
присутній переважно позитивний відтінок зовнішньополітичної діяльності України на європейському напрямі.
Але починаючи з 2006 р. оптимістичні прогнози розвитку відносин Україна – ЄС у польській якісній
періодиці змінилися на протилежні.
Основною тенденцією друкованих матеріалів за 2007–2008 рр. у висвітленні європейського вектора
зовнішньої політики України стало превалювання тональності негативного характеру. У більшості статей,
присвячених проблемам європейської інтеграції України, взаємодії України з європейськими країнами
переважає негативний відтінок.
Впливові польські видання у 2009 р. несхвально оцінювали євроінтеграційну політику України,
звинувачуючи її у нездатності подолати політичні розбіжності, досягти консенсусу у газовому питанні і
провести необхідні реформи. Якісні видання, критично оцінюючи євроінтеграційну політику України упродовж
останніх років правління В. Ющенка писали про домінування у відносинах між Україною та ЄС мінорного
тону, розчарування в Європі внутрішньою і зовнішньою політикою України. Видання проявляли виняткову
зацікавленість до стану та перспектив розвитку відносин Україна – ЄС, Україна – Росія, та українськопольського співробітництва [27, 16; 10, 5].
Найвпливовіші польські друковані ЗМІ зафіксували геополітичні наміри своєї держави та країн ЄС
щодо України і одночасно підтримали європейський вибір української держави. Однак у «постпомаранчевий»
період кількість публікацій позитивної тональності стосовно євроінтеграційної політики України серед
польських видань різко скоротилась. Загалом акцент матеріалів про європейську політику України у польських
виданнях 2005–2010 рр. зміщується у площину висвітлення переговорного процесу Україна – ЄС, який
наблизив би сторони до підписання Угоди про асоціацію.
Частіше за все у матеріалах польської періодики у 2011 р., що заторкують питання європейської
політики України, зустрічаються теми підтримка Варшавою євроінтеграційної політики України під час
головування Польші в ЄС, переговорний процес щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом, співпраця України з ЄС у рамках «Східного партнерства».
Тональність публікацій у якісній польській пресі 2011 р. була неоднозначною. З одного боку польські
оглядачі вбачали позитивність у завершені процесу переговорів та наближенню сторін до парафування тексту
угоди. З іншого боку втрата можливості підписати угоду про асоціацію розлядалася польськими ЗМІ як
негативний момент.
В публікаціях якісної польської періодики, в якій простежується конструктивно-прагматичне
осмислення реалій європейського напряму зовнішньої політики України, співвідношення раціонального та
емоційного, суб’єктивного та об’єктивного перебуває на прийнятному рівні, хоча в окремих випадках
відбувається зміщення акцентів у бік емоційного та суб’єктивного. При цьому стиль опублікованих текстів
статей враховує сутність природи міжнародних відносин.
Польські журналісти, які висвітлюють аспекти євроінтеграційної політики України виразно
відокремлюють факт від коментарів. Статті польських публіцистів, що порушують проблеми євроінтеграційної
політики України, її співпрацю з провідними європейськими країнами та прикордонними державами ЦСЄ
здебільшого не викликають великого суспільно-політичного резонансу в Україні. Водночас польські мас-медіа
як соціально-психологічний феномен, здійснюють неоднозначний вплив на формування європейської
громадської думки стосовно підтримки вступу України до Євросоюзу.
У більшості випадків негативна характеристика європейського напряму української політики домінує
над позитивною. Домінування негативних рис пояснюється недосконалістю внутрішньої і зовнішньої політики
України, відсутністю стратегічного бачення. Такий концентрат тверджень не лише не сприяє зникненню
негативних стереотипних уявлень про Україну, а й формує нові.
Дослідження європейського вектору України польськими друкованими ЗМІ дає можливість окреслити
наступні тенденції:
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– зростання інтересу польської преси до європейської політики України у контексті розширення ЄС,
кількість публікацій залежить від конкретного відтинку часу. Такий інтерес до України пояснюється її
геополітичною та геоекономічною значимістю для Польщі;
– зосередження польськими ЗМІ уваги на зовнішньополітичних кроках України, які прямо чи
опосередковано заторкують інтереси Польщі;
– репрезентування польськими мас-медіа європейського напряму зовнішньої політики України через
призму відносин Польща – ЄС та Польща – Росія;
– превалювання у публікаціях якісних друкованих виданнях Польщі, що заторкують питання
євроінтеграційної політики України, елементів негативної інтерпретації.
Висновки. Таким чином, тенденції євроінтеграційної політики України, практичні результати
політичної взаємодії Україна – ЄС та зміст офіційних заяв представників України та Євросоюзу знаходять
широке відображення у популярних газетах і часописах Польщі.
Натомість двосторонні взаємовідносини України з провідними європейськими країнами а також з
Румунією, Угорщиною, Словаччиною висвітлюються польськими ЗМІ вибірково і поверхово. Загалом
проблематика розвитку відносин України з європейськими державами не є об’єктом концентрованої уваги
якісних польських ЗМІ, які висвітлюють її здебільшого у форматі інформаційного жанру і не в значній
кількості, що суттєво звужує коло для дослідження тематики.
Незважаючи на очевидну актуальність тематики, зазначена наукова проблема ще не стала об’єктом для
грунтовного наукового дослідження, відсутність якого обумовлюють необхідність здійснення подальшого її
вивчення.
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Анотація. В статті досліджено особливості сучасного соціально-економічного розвитку Польщі, як
члена Європейського Союзу (ЄС). Проаналізовано динаміку зростання ВВП країни та наближення рівня
економічного розвитку до середнього по ЄС. Виявлено вплив Європейських Структурних та Інвестиційних
Фондів на структурні зміни в країні, що полягає у найбільшому фінансуванні польських проектів серед інших
країн-членів. Розглянуто проблеми ринку праці та інноваційної продуктивності Польщі.
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Аннотация. В статье исследованы особенности современного социально-экономического развития
Польши, как члена Европейского Союза (ЕС). Проанализирована динамика роста ВВП страны и приближения
уровня экономического развития до среднего по ЕС. Выявлено влияние Европейских Структурных и
Инвестиционных Фондов на структурные изменения в стране, что заключается в большом финансировании
польских проектов среди других стран-членов. Рассмотрены проблемы рынка труда и инновационной
производительности Польши.
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PECULARITIES OF CONTEMPORARY SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
OF POLAND AS A PART OF THE EU
Annotation. The article deals with some pecularities of contemporary social and economic development of
Poland as a member of the European Union (EU). The dynamics of GDP growth and economic development
convergence to the EU average are analyzed. The European Structural and Investment Funds influence on the
structural changes in the country is determined and it appeared that Polish projects are the most largest beneficiaries
of financing among member countries. The problems of the labor market and innovation performance in Poland are
examined.
Key words: European Union, convergence, European Structural and Investment Funds, Strategy «Europe 2020».
Актуальність проблеми. В результаті п’ятого розширення Європейського Союзу (ЄС) 1 травня 2004 року
Польща - одна з найбільших центральноєвропейських країн, після тривалої постсоціалістичної ринкової
трансформації набула членства в цьому інтеграційному об’єднанні. Перебування Польщі у складі ЄС (1 травня 2017
року – тринадцять років) створило нові можливості та перспективи конкурентного економічного розвитку поруч із
іншими партнерами по ЄС, а також викликало певні труднощі. На даний момент Польща продовжує здійснювати
реальну та системну конвергенцію відповідно до завдань, що ставляться Європейською Комісією перед країнамичленами. Беззаперечними є економічні успіхи цієї країни, економіка якої, наприклад, в період фінансової кризи була
стабільнішою, ніж у більшості країн-членів Співтовариства. Тому особливого значення набуває висвітлення
сучасних особливостей та проблемних аспектів соціально-економічного розвитку Польщі, як члена ЄС.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження соціально-економічного розвитку Польщі привертає
увагу багатьох науковців: як вітчизняних, так і зарубіжних. Дослідженню польського досвіду ринкової
трансформації та її наслідків присвячені праці, перш за все, авторів польських економічних реформ
Л. Бальцеровича [1; 2; 3], Г.В. Колодко [4; 5] та інших польських дослідників, зокрема праці М. Вожняка [6; 7]
тощо. Серед інших зарубіжних дослідників, що вивчають досвід трансформації у країнах Центрально-Східної
Європи можна виокреми таких авторів: Ю. Князєва [8],В. Кудрова [9, 10], Я. Корнаї [11] тощо. Також дану
проблематику розглядають у своїх працях провідні вітчизняні науковці: В. Чужиков, С. Сіденко, Д. Лук’яненко
[12]. Незважаючи на це, питання вивчення трансформаційного досвіду та сучасних тенденцій соціально-
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економічногго розвитку Польщі в умовах член
нства в ЄС залишаєтьсся й досі акктуальним, з огляду наа
євроінтеграц
ційні прагнен
ння України.
Меттою статті є аналітичн
ний огляд певних аспекктів сучасногго соціальноо-економічно
ого розвиткуу
Польщі та представити
п
їхх емпіричний
й аналіз.
Вик
клад основн
ного матеріаалу. Республліка Польщаа на сьогодн
нішній день є успішним
м прикладом
м
інтеграції крраїни у Євроопейське Співвтовариство,, де ефективн
ні економічні реформи прризвели до економічного
е
о
зростання таа стабільностті незважаючи і на певні проблеми
п
сусспільно-еконоомічного розввитку.
Нассамперед варрто звернути увагу на тее, що Польщ
ща починаюч
чи із 2005 рооку досягнул
ла зростанняя
річного ВВП
П вище серееднього по ЄС
Є і на дани
ий час харакктеризується стабільним еекономічним
м зростанням
м
(рис.1). Осн
новним чинни
иком, що вплливає на економічний рістт цієї країни з 2014 року є посилення внутрішнього
в
о
попиту, чий
й внесок у зроостання ВВП 2016 року буув на рівні 2,8%, що є вищ
ще середньогоо по ЄС [13]..
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Ще одним свідч
ченням позиттивного ефектту економічн
ного розвиткуу польської еекономіки є конвергенція
к
я
та стабільнее збільшення ВВП на душ
шу населенняя за ПКС до рівня
р
середньього по ЄС. Т
Так, якщо у 2005
2
році він
н
був на рівніі 50%, то стааном на 20155 рік він стан
новить 69% і це вище, ніж
н у Болгаррії (47%), Хор
рватії (58%),,
Греції (68%
%), Латвії (64%
%), Угорщин
ні (68%), Рум
мунії (57%) тощо.
т
Таким чином, це підтверджує той
т факт, щоо
країна скорротила розри
ив від провід
дних країн Співтоваристтва і досягн
нула такого успіху завдяки заходам
м
стимулюван
ння зайнятоссті та скороч
ченням безрообіття до реккордного дляя неї низькоого рівня з часу
ч
набуттяя
членства (6,2% у 2016 рооці порівняноо 13,9% - 20006 року) [13].
Прооте, очікуєтьься, що змееншення часстки працезд
датного насеелення (15-445 років) в країні будее
стримуючим
м фактором у подальшом
му зростанні для Польщіі незважаючи
и на високий
й рівень наро
оджуваності,,
тому викори
истання прац
ці іммігрантіів є заходом
м до поліпшеення перспекктив зайнятоссті в цій крааїні. Саме заа
оцінками аггентства Blooomberg, 1,3 мільйона українців,
у
що
о прибули до
д країни у 2016 році забезпечили
и
стабілізацію
ю економіки Польщі, осскільки це стримало зр
ростання зарробітних пллат та дало можливістьь
Центральному банку Польщі
П
зміцн
нити реальні відсоткові ставки на рівні 1,5%. О
Окрім цього,, за рахунокк
іммігрантів сповільнюєтться старінняя нації. Тому напротязі по
одальших 20 років Польщ
ща відчуватим
ме потребу у
ще 5 мільйоонах трудовихх мігрантів, щоб
щ зберегти
и економічне зростання [144].
Одн
ним із найваажливіших зд
добутків від членства По
ольщі, що вп
плинуло на її успішну господарську
г
у
діяльність є відкриття європейськог
є
го ринку збууту. Конкурен
нтна, за ціноовою складоввою, польськка продукціяя
забезпечилаа в цілому зрростання обсяягу експортуу країни, що у 2005 році становив 71,889 млрд єввро, а у 20155
році зріс доо 178,671 мллрд євро, з яких
я
частка на ринок ЄС
С становила у 2015 роціі – 79,2%. Таким чином,,
результатом
м зовнішньоїї торгівлі товварами 2015 року Польщ
ща отрималаа позитивне сальдо (і таакож завдяки
и
низьким цін
нам на енерггоносії). Така ж тенденц
ція спостерігаалась і у торргівлі послуггами (телеко
омунікаційні,,
комп’ютерн
ні, інформацій
йні та діловіі), де експортт та імпорт за
з 2015 рік становив
с
40, 657 млрд єввро та 29,7522
млрд євро відповідно [13]. Також позитивний вплив на профіцит
п
у зовнішній тторгівлі зроб
бив відносноо
стабільний обмінний куурс злотого щодо
щ
євро. Проте,
П
незваж
жаючи на таккі результати
и велика часттка експортуу
Польщі всее ще станови
ить низько- та середньоо-технологічн
на продукціяя із поступоовим зростан
нням частки
и
продукції ви
исокої доданоої вартості (ккомп’ютерна продукція, ел
лектронні та оптичні приллади та меблеві вироби).
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Аналізуючи соціально-економічні тенденції сучасної Польща варто звернути увагу на той факт, що
державні підприємства все ще становлять вагому частину польської економіки незважаючи на процес великої
приватизації в ході економічної трансформації до вступу в ЄС. Налічується близько 30 державних підприємств,
що мають стратегічне значення, а в цілому декілька сотень компаній є у державній власності. Вони є присутні
у багатьох секторах економіки країни, зокрема у енергетиці, залізничному транспорті та лісовому господарстві.
Проте, в цілому прибуткові, вони не можуть конкурувати по рентабельності із приватними партнерами у таких
сферах як видобуток корисних копалин, транспорт та виробництво. Особливістю діяльності даних підприємств
є контроль з боку держави над якістю управління цими підприємствами, про що свідчить перегляд правил
управління з 2017 року. Оскільки держава має на меті посилити роль державних підприємств в економіці
країни, то із січня 2017 року реформа включає 2 ключових елементи: 1) передача остаточних прав нагляду над
підприємствами до відома Канцелярії Прем’єр-міністра; 2) підпорядкування підприємств галузевим
міністерствам. Таким чином, Прем’єр-міністр призначатиме Раду з управління державними підприємствами,
що матиме вирішальне значення для оцінки ефективності управління на таких підприємствах. Очевидно, що ця
зміна може призвести до ризику змішування політичних та економічних інтересів, падіння продуктивності
державних підприємств [15].
Особливий вплив на структурні зміни у Польщі мають внески Європейських Структурних та
Інвестиційних Фондів (European Structural and Investment Funds, ESI Funds). Польща – країна, що найбільше
отримує фінансування із цих фондів. Відповідно до плану на 2014-2020 роки ЄС виділив трохи більше 86, 095
млрд євро інвестицій відповідно до програм фондів [16]. До складу Європейських Структурних та
Інвестиційних Фондів входять наступні фонди: Європейський фонд регіонального розвиту (ЄФРР) (European
regional development fund), Європейський соціальний фонд (ЄСФ) (European social fund), Фонд Гуртування (ФГ)
(Cohesion fund), Європейський сільськогосподарський фонд для розвитку сільських регіонів (ЄСФРСР)
(European agricultural fund for rural development), Європейський морський і фонд рибного господарства
(ЄМФРГ) (European maritime and fisheries fund). Аналізуючи бюджет фондів, для Польщі найбільше
фінансування передбачено Європейським фондом регіонального розвиту (понад 40,213 млрд євро) та Фондом
Гуртування (понад 23,207 млрд євро) (рис. 2) [16].
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Рис. 2. Частка Польщі у бюджеті фондів ЄС (2014-2020 рр.)
Примітка. Побудовано автором за даними European Structural and Investment Funds, ESI Funds
Європейський фонд регіонального розвиту (European regional development fund) – один із основних
фондів ЄС, що фінансує заходи щодо вирівнювання регіональних диспропорцій серед країн-членів ЄС.
Специфікою даного фонду є те, що 75% інвестицій спрямовується на проекти розвитку інфраструктури
соціальної сфери і науки для регіонів, що мають рівень валового регіонального продукту нижче 75% від
середнього по ЄС, а решту 25% інвестицій – підтримка фінансових потреб проектів по диверсифікації
економіки: створення нових підприємств, підтримка людського потенціалу в інших регіонах, де
відбуваються структурні зміни. Саме ця особливість соціально-економічного розвитку Польщі і вплинула
на те, що вона є найбільшим реципієнтом фінансування з даного фонду і на неї припадає понад 11,005
млрд євро інвестицій [16].
Фонд Гуртування (Cohesion fund) – інвестує у транспортні та екологічні проекти в країнах, де валовий
національний дохід (ВНД) на душу населення становить менше 90% від середнього показника по ЄС. На період
2014-2020 років до таких країн належать Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Греція, Естонія, Угорщина, Латвія,
Литва, Мальта, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина і Словенія. Серед цих країн із Фонду на Польщу
припадає понад 17,108 млрд євро фінансування [16] (рис. 3.).
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Неообхідно зауважити, що більша
б
части
ина цих інвеестицій прип
падає на інф
фраструктурн
ні проекти у
сегменті трранспорту таа енергетики
и. Так, наприклад, Євр
рокомісія у лютому 2017 року ого
олосила, щоо
залізничної колії між Варшавою
спрямовує понад
п
750 млн
м євро на фінансуванн
ня проекту модернізації
м
В
таа
Любліном для
д збільшен
ння пропусккної спромож
жності завдяяки будівниц
цтву нових кколій. Ще один
о
проект,,
вартістю, поонад 91 млн євро, передбачає модерн
нізацію заліззничної коліїї між Варшаавою та Отво
оцьком тощоо
[17]. Таким чином, такаа фінансова підтримка даає змогу крааїні підготувати ґрунт длля подальшоїї реалізації і
державних інвестиційни
і
их проектів.
Одн
ним із пробллемних аспекктів сучасногго соціально--економічногго розвитку є все ще низзький рівеньь
продуктивноості інновац
ційної діяльн
ності Польщ
щі. Згідно кл
ласифікації Summary
S
Inoovation Index
x, де країни
и
поділяютьсяя на 4 групи
и за інновац
ційним потен
нціалом: країїни-лідери ін
нновацій; силльні інновато
ори; помірніі
інноватори та «скромні»» інноватори
и, Польщу віідносять до групи
г
країн помірних інн
новаторів, із показником
м
близько 0,300 в.п. До цієї
ц групи входять ті крраїни, у яких
х інноваційн
на ефективність є на ріввні 50%-90%
%
середнього показника по
п ЄС (0,5000 в.п.): Хорватія, Кіпр, Чехія,
Ч
Естоніія, Греція, У
Угорщина, Ітталія, Латвія,,
Литва, Малььта, Португаллія, Словаччи
ина та Іспаніяя [18].
За останні
о
10-122 років у Полльщі інтенсиввність витратт на науково--дослідні та д
дослідно-конструкторськіі
роботи (НД
ДДКР) помірн
но зростали. Якщо станом
м на 2005 ріік витрати на
н НДДКР сттановили 0,56% від ВВП
П
(1,386 млрд євро) у 20055 році, то у 2015 році вони були на ріввні 1% від ВВ
ВП (4,317 мллрд євро), що
о є достатньоо
менше серед
днього рівня по ЄС (2,03%
% - 2015 рік) (рис. 4).
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Аналіізуючи струуктуру витраат на НДДК
КР за сектор
рами, варто зауважити, що саме бізнес-сектор
б
р
забезпечує найбільший
й внесок у заагальний обссяг зростанняя інноваційн
них витрат, а частка внесску уряду таа
вищої освіти
и поступово скорочуютьс
с
ся (див. табл. 1).
Таблиця 1
Частка витр
рат на НДДК
КР за сектор
рами (% від загального
з
ообсягу)
Вища освіта
Бізнес-сектоор
Уряд
У
Країна
20005
2015
2005
20155
22005
2015
ЄС
633
64
14
12
23
23
Польща
322
47
36
24
32
29
Примітка. Складено
С
авт
тором за даниими Європейської служби
и статистикки Eurostat
Такоож низька ком
мерціалізаціяя результатів наукових
н
досл
ліджень та сллабкі науково--ділові зв’язки
и обмежуютьь
інноваційний
й потенціал економіки.
е
Цее проявляєтьсся у недостатн
ній співпраці бізнесу із наууковими устаановами черезз
малу кількістть спільних патентних
п
заяввок та наукови
их публікацій
й.
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Окрім цього, наступним викликом для країни є підвищення якості освіти та її інтернаціоналізація. Польща
займає 24 місце серед країн ЄС із показником 5% польських наукових публікацій серед 10% найбільш цитованих у
світовому вимірі, а також тільки два університети країни були включені до Академічного рейтингу університетів
світу 2016 року - все це підриває інноваційний авторитет країни [18].
Тому уряд Польщі ставить за мету досягнути зростання витрат на НДДКР на рівні 1,7% ВВП та подальше
стимулювання інновацій у бізнес-секторі в контексті реалізації стратегії Європа 2020, одним із ключових завдань
якої є досягнення країнами-членами ЄС витрат на НДДКР на рівні 3% ВВП. На момент 2015 року це порогове
значення досягли такі країни Співтовариства як Швеція (3,26%), Австрія (3,07%), Данія (3,03%) тощо [18].
Наступним кроком з боку держави є перегляд Стратегії для науки та вищої освіти, що передбачає реформу вищої
освіти та науки, метою якої є посилення співпраці науки із бізнесом та її суспільний ефект.
Висновки. Представлений емпіричний аналіз сучасних структурних змін у соціально-економічному
розвитку Польщі дає можливість стверджувати, що країна успішно продовжує процес конвергенції із найбільш
успішними членами ЄС (є найпривабливішим партнером для потужної економіки ЄС – Німеччиною). Також країна
виважено реалізовує більшість цілей, визначених щодо пріоритетів стратегії зростання «Європа 2020», зокрема,
досягнути рівня зайнятості 71% (на початок 2016 року показник становить близько 69,1%); інтенсифікувати до 2020
року витрати на НДДКР до рівня 1,7% (станом на 2015 рік – 1%); забезпечити частку відновлюваних джерел енергії
на рівні 15% (у 2014 році їх частка вже становила 11,4%); скоротити рівень бідності та соціальної ізоляції серед
населення в межах 1,5 млн осіб (у 2015 році досягнуто зменшення на 2,7 млн осіб) та ін. [15].
Разом з тим, перед Варшавою стоять невирішені завдання щодо забезпечення фіскальної стабільності (ще не
створена незалежна фіскальна рада); продовження податкової реформи (боротьба із податковим шахрайством
зокрема у паливно-енергетичному секторі); реформування ринку праці та пенсійної системи; збільшення частки
внутрішніх інвестицій у енергетичну інфраструктуру та ін., що становить перспективи подальших досліджень
структурних реформ економіки Польщі у складі ЄС.
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Актуальність проблеми. Мережева парадигма розвитку в інформаційному суспільстві пов′язана з
роллю виробництва високих технологій, людським розвитком, ставленням до довкілля. При цьому докорінно
змінюються відносини між суб'єктами господарювання і суспільні відносини. З'являються безпрецедентні
можливості позитивного впливу інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на досягнення Цілей сталого
розвитку. У свою чергу, одним із способів розширення доступу до інформації та знань, а також отримання
потужного синергетичного ефекту для суспільства, є створення і розвиток глобальних інноваційних мереж.
Тому дослідження теоретичних засад формування та розвитку інноваційних мереж в умовах глобалізації є
важливим та актуальним.
Мета статті
дослідження концепцій інтеграції національної інноваційної системи до глобальної
інноваційної мережі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання інноваційного розвитку національних економік,
концепцію національної інноваційної системи, концепцію інноваційних мереж різного рівня в умовах
глобалізації розглянуто в роботах А.-В. Анттіроіко, М. Лаіне та H. Лöннквіст [1], Д. Арчібуджі та
С. Іаммаріно [2], H. Дагніно Г. Б., Леванті Г. та Моcціаро Лі Дестрі [3], Л. Гальперіної, А.Гіренко та
В. Мазуренко [4], Б. Лундвала [5], Р. Нельсона [6], С. Стерна і М. Портера [7] де Cуна Ресенде і Д. А. Рапосо
Торрес [8], Л. Федулової та М. Пашути [9], К. Фрімана [10], А. Хенг А. Сео, Ох. Х. Ченгсіок та Сеунг Джун Ю
[11], Т. В. Цихан [], М. Шарко [8] та багатьох інших. Разом з тим, дослідження методики оцінки інтеграції
національної інноваційної системи до глобальної інноваційної мережі не отримало належного розгляду.
Виклад основного матеріалу. Глобальна інноваційна мережа за своєю суттю є системою, в якій
відсутнє домінування одних структурних елементів щодо інших, її формування відбувається з ініціативи
кількох стейкхолдерів, що супроводжується певною інституціоналізацією (створення окремих структур,
укладенням угод, впровадження нових управлінських моделей учасниками і т. д.). Еволюційна концепція
глобальної інноваційної мережі передбачає відмінності інтеграції національних інноваційних систем (НІС)
залежно від рівня розвитку країн. Відповідно до розбіжностей у структурі та особливостях формування НІС в
промислово розвинених країнах, в країнах з аграрною, аграрно-індустріальною та постіндустріальною
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економікою. Серед науковців відсутня одностайна думка щодо тлумачення терміну «глобальна інноваційна
мережа». Існують різні точки зору щодо того чи сформована єдина глобальна мережа, яка охоплює
інноваційні мережі нижчого рівня та різних галузей та секторів економіки, чи існує декілька глобальних
інноваційних мереж. Наприклад, другої точки зору дотримуються прихильники визначення «глобальні
інноваційні мережі є організаційною формою глобальної інноваційної екосистеми переважно, які можуть
бути визначені як глобально організовані мережі взаємопов'язаних і інтегрованих функцій і операцій
фірмами та іншими відповідними організаціями, які беруть участь в розробці або дифузії інновацій» [].
Структура та взаємозв’язки елементів та компонентів глобальної інноваційної мережі формуються в різних
галузях економіки та науки з головною метою поширення та створення нових знань, а відтак і інновацій.
Збільшення знань має два основні режими: знання як об'єкт, наприклад, патенти або бізнес-концепції,
інтелектуальна власність, які можуть бути передані, так і знання як потік, тобто як процес навчання, обміну і
пізнавальної взаємодії [1]. Глобальні інноваційні мережі відрізняються формою прояву відповідно до
галузевої специфіки та інстутціональних зв’язків між основними стейкхолдерами. На думку Д. Арчібуджі та
С. Іаммаріно «глобалізація інновацій має три основні форми: 1) глобальна генерація інновацій; 2) глобальне
науково-технічне співробітництво і 3) міжнародна використання (експлуатація) національного виробництва
інновацій» [1, с. 22]. Разом з тим, ефективність національного виробництва інновацій залежить від розвитку
НІС. З методологічних позицій інтеграція НІС до глобальної інноваційної мережі пов’язана з необхідністю
цілісного підходу до аналізу поняття НІС. Поняття НІС увійшло до наукового вжитку з 80-х років ХХ ст.
завдяки появі низки робіт на цю тему К. Фрімана [1], Б. Лундвала [2] і Р. Нельсона [3]. Актуальність
досліджень підтверджує факт існування понад тисячі визначень таких термінів як «національна інноваційна
система» і «національна інноваційна модель».
Сьогодні поняття НІС має усталене тлумачення відповідно до його класичного трактування,
запропонованого авторами цього терміну. Загальні риси всіх визначень НІС полягають у системності складної
структури взаємопов’язаних елементів; впливі формальних і неформальних інститутів на темпи і масштаби
інноваційного розвитку та у визначені головної функцій НІС у створенні і поширенні нових знань і технологій.
Зазначимо використання методологічного підходу НІС в державних регулятивних документах, зокрема, в
Україні є чинною прийнята у 2009 році «Концепція розвитку національної інноваційної системи» [4]. У таблиці
1 на основі аналізу публікацій наведені найбільш вживані визначення цього терміну на сьогоднішній день.
Таблиця 1
Найбільш вживані визначення терміну «національна інноваційна система»
Авторство, рік
К. Фрімен, 1995
Б. А. Лундвалл, 1992
М. Ф. да Cуна
Ресенде, Д. А. Рапосо
Торрес, 2016
М. Шарко, 2005
Л.Федулова,
М.Пашута, 2005

Концепція розвитку
НІС, схвалена КМУ,
2009
Офіційні документи
ОЕСР (OECD), 1997
Доповідь RAND Corp.
Президенту США,
1999

Визначення
Сукупність інститутів державного і приватного секторів, які разом і кожен окремо вносять
свій вклад у створення і поширення нових технологій, створюючи основу для формування і
реалізації державою політики, що впливає на інноваційний процес.
Система інновацій, яка відноситься до взаємодіючих компонентів, необхідних для створення,
поширення і застосування економічно корисних знань і відносин між ними
Національна інноваційна система є інституційною базою країни, що об′єднує агентів
інноваційній діяльності та технічних змін. Фірми, університети, науково-дослідні інститути,
забезпеченість факторами виробництва, фінансова система, урядова політика, культурні
традиції і т.д., є частиною країни
Національна інноваційна система – це економічний механізм, що ґрунтується на розробці та
експлуатації нових знань, підприємницькому підході, інтеграції в зовнішні ринки й
прискореному розвитку конкурентоспроможності країни та її регіонів
Національна інноваційна система − це сукупність взаємозв’язаних організацій (структур),
зайнятих виробництвом і комерціалізацією наукових знань і технологій у межах національних
кордонів, малих і великих компаній, університетів, лабораторій, технопарків та інкубаторів як
комплексу інститутів правового, фінансового й соціального характеру, що забезпечують
інноваційні процеси і мають потужне національне коріння, традиції, політичні та культурні
особливості.
Національна інноваційна система − це сукупність законодавчих, структурних і
функціональних компонентів (інституцій), які задіяні у процесі створення та застосування
наукових знань та технологій і визначають правові, економічні, організаційні та соціальні
умови для забезпечення інноваційного процесу
Національна інноваційна система − сукупність інститутів, що відносяться до приватного і
державного сектору, які індивідуально та у взаємодії один з одним забезпечують розвиток і
поширення нових технологій в межах певної держави
Національна інноваційна система – складна мережа взаємопов’язаних (причому не лінійно)
компонентів, основними з яких є: приватний сектор, урядові агенції і лабораторії,
університети, некомерційний дослідницький сектор.

Джерело: складено за [1−7].
Взаємозв'язок між НІС та глобальною інноваційною мережею ілюструє участь країни у глобальних
ланцюгах доданої вартості. М. Портер і С. Стерн використовували потенціал національної інноваційної системи
для спрямування емпіричних досліджень в детермінанти продуктивності НДДКР на рівні країн, зокрема щодо
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вивчення відносин в міжнародному патентуванні [1−7]. Розглянемо основні показники інтеграції НІС до
глобальної інноваційної мережі.
В країнах з різним рівнем економічного розвитку сам процес формування відрізняється за часом,
потужністю інноваційних мереж, кількістю стейкхолдерів, обсягами використаних при формуванні ресурсів,
диверсифікацію фінансування, результативністю мереж, рівнем кінцевої комерціалізації. Зокрема, здійснення
інновацій, виробництво високотехнологічної продукції та зовнішня торгівля нею передбачають сьогодні
взаємодію між світовими центрами науки, інноваційними компаніями, диверсифікацію інноваційної діяльності,
участь у міжнародній виробничій кооперації. Разом з тим, при дослідженні необхідно враховувати відмінність у
розмірах економік та кількості населення, а також повноту та можливу методичну відмінність статистичних
спостережень в країнах, що розвиваються. Тому для забезпечення співставності результатів дослідження нами
запропоновано використовувати передусім відносні показники, які розраховуються авторитетними
міжнародними організаціями (наприклад, Світовим Банком, Міжнародним Валютним Фондом) містяться у
відкритому доступі. Для емпіричного аналізу інтеграції НІС до глобальної інноваційної мережі нами
запропоновано використовувати такі показники для країн та груп країн з різним рівнем розвитку: питома вага
загальних витрат на освіту у ВВП (%); ВВП на одного зайнятого (тис. дол. США); загальні витрати на освіту на
душу населення (у доларах США); питома вага витрат держави на вищу освіту у ВВП (%); питома вага витрат
на освіту від загальної величини державних витрат, (%); питома вага витрати на дослідження і розробки у ВВП
(%); кількість дослідників на мільйон осіб; питома вага державних витрат на 1 студента ВНЗ від ВВП на душу
населення (%); рівень освіти, серед населення старше 25 років (%); частка інженерних спеціалістів серед
випускників ВНЗ (%); коефіцієнт мобільності спеціалістів (%); кількість університетів у топ-500 за даними
рейтингу Шанхайського університету; кількість патентних заявок, поданих нерезидентами за рік; кількість
патентних заявок, поданих резидентами за рік; питома вага осіб з вищою освітою від загальної чисельності
робочої сили; кількість техніків у НДДКР у розрахунку на 1 мільйон осіб за рік; кількість наукових статей,
опублікованих протягом року в індексованих та рецензованих виданнях; кількість користувачів мережі
Інтернет на 100 мешканців; питома вага високотехнологічного експорту у ВВП (%); питома вага
високотехнологічного імпорту у ВВП (%); питома вага інноваційної продукції у загальному обсязі реалізації
(%); частка підприємств, які реалізують інновації та впроваджують нові технологічні процеси (%).
Висновки. Концепція НІС передбачає системність складної структури взаємопов’язаних елементів;
впливі формальних і неформальних інститутів на темпи і масштаби інноваційного розвитку та у визначені
головної функцій НІС у створенні і поширенні нових знань і технологій. Глобальні інноваційні мережі
відрізняються формою прояву відповідно до галузевої специфіки та інституціональних зв’язків між основними
стейкхолдерами, які складають ядро мережі. Інтеграція НІС до глобальних інноваційних мереж залить від:
рівня розвитку країн (розбіжностей у структурі та особливостях формування НІС в промислово
розвинених країнах, в країнах з аграрною, аграрно-індустріальною та постіндустріальною економікою);
відмінностей у часі та тривалості інтеграції;
відмінностей у потужністі (потенціалі) НІС;
кількості стейкхолдерів;
інституціоналізації звязків між основними стейкхолдерами;
обсягів використаних ресурсів, диверсифікації фінансування;
результативністю мереж, рівнем кінцевої комерціалізації.
Запропоновано автoрську вибірку відносних показників для використання у емпірічних дослідженнях
для здiйсннення кiлькiсних oцiнкок інтеграції у глобальні інноваційні мережі НІС, що функціонують в
економіках різного розміру та рівня розвитку.
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Актуальність проблеми. Стрімкий та непередбачуваний розвиток ринків фінансових інструментів
посилив важливість та необхідність здійснення управління валютним ризиком для фінансових та комерційних
структур усього світу. Особливо яскраво цей факт проявився в період світової фінансової кризи, коли
вітчизняний український бізнес виявився неготовим до боротьби з ризиками, що виникли у процесі девальвації
національної грошової одиниці.
Аналіз досліджень і публікацій. Найбільш визначальними з даної теми дослідження є праці
українських науковців Сохацької О. М., Тимченко О. М., Бойко К. Б., Бурденко І. М., Гапонюк М. А.,
Міщенко В. І. та інших.
Метою статті є дослідження основних напрямів хеджування валютних ризиків для національних
експортерів та імпортерів.
Виклад основного матеріалу. Хоча українські підприємці адаптувалися до економічної ситуації, що
склалася в країні, і основні проблеми, які стояли перед підприємствами, поступово втратили свою актуальність,
єдиним винятком стали саме валютні ризики, які зайняли перше місце у переліку побоювань бізнесменів.
За умов відсутності необхідної законодавчої бази для здійснення зовнішнього фінансового інжинірингу
вітчизняні компанії вдаються до методів внутрішнього хеджування. Одним з першочергових методів є перехід в
розрахунках на третю валюту. Загалом, коли одна зі світових валют втрачає стабільність, компанії
використовують в своїх розрахунках іншу. Але більшість експертів мають скептичне відношення до такого
способу мінімізації ризиків. Однак повністю відмовлятися від подібного варіанту також не варто.
Різка девальвація гривні в період кризи змусила вітчизняний бізнес обновити свої знання про
хеджування валютних ризиків за допомогою фінансових інструментів і підібрати оптимальні способи їх
мінімізації [2]. Одним з найефективніших методів є використання валютних застережень. Застереження, які
використовуються на практиці, представлені двома напрямками (рис.1).
Так, у випадку прямої обмовки, якщо ціна товару розраховується у євро, то в цій же валюті
здійснюватимуться розрахунки між контрагентами, а остаточна сума контракту може залежати від курсу євро
до долара США. Непряма обмовка застосовується у випадку, коли ціна продажу деяких видів товарів
традиційно визначається в конкретній грошовій одиниці. Схожі валютні застереження застосовувалися в
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кредитних договорах і за кордоном, і в Україні у разі розбіжностей по його виплаті валюти кредиту та валюти
платежу.
Напрями валютних застережень

Прямий

Непрямий

валюта платежу тотожна з валютою ціни
договору, але ціна товару та вартість платежу
може ставитися в залежність від курсу будьякої іншої валюти

валюта платежу не співпадає з валютою ціни
договору

Рис. 1. Напрями валютних застережень
На практиці широко застосовуються бівалютні та мультивалютні застереження. Українські експерти,
серед яких адвокат юридичної фірми «Васько і Назарчук» Вадим Васько, переконують, що бівалютна обмовка
актуальна для експортерів у випадку довготермінових контрактів. Через те, що в сучасній фінансовоекономічній ситуації досить важко передбачити динаміку валютних курсів, така обмовка є найбільш
ефективним захистом українських експортерів від втрат, пов’язаних з коливанням курсів, а також надійним
способом мінімізації ризиків. Єдиним недоліком багатовалютного застереження є труднощі, що виникають в
процесі формулювання його умов і розрахунку курсових втрат.
Оскільки інтереси експортера та імпортера загалом не співпадають, а інколи і зовсім протилежні з
точки зору мінімізації валютних ризиків, то слід підходити до питання формування умов договору та вибору
способів розрахунку з іноземними контрагентами з урахуванням індивідуальних побажань і особливостей
ділових взаємовідносин. Наприклад, для імпортера у якості валюти ціни для визначення ціни та розрахунків
краще всього використовувати американський долар, так як він є найбільш доступною грошовою одиницею,
яка використовується в міжнародних торговельних відносинах. Для експортера сутність обмовки полягає в
тому, що валюта, в якій здійснюється платіж по договору, прив’язується до стійкішої валюти на світовому
ринку, а загальна сума платежу ставиться в пропорційну залежність від зміни курсу цієї валюти [4].
В Україні валютні обмовки застосовують деякі страхові компанії, що здійснюють страхування на
внутрішньому ринку. Наприклад, валютні застереження використовуються при страхуванні КАСКО, коли
страхова сума фіксується в американських доларах, що дозволяє уникнути недострахування автомобіля, якщо
внаслідок зміни курсу долара страхова сума в гривнях стане меншою залишку по валютному кредиту [3].
В окремих ситуаціях, з огляду на тенденцію зростання вартості банківських металів на світовому ринку
і знецінення деяких валют, золото також можна використовувати як валютну прив’язку (наприклад, в
бівалютних прямих односторонніх валютних застереженнях). Хоча багато західних країн відмовилися від
застосування застережень у золоті в зв’язку зі скасуванням офіційних золотих паритетів і стандартів, гадаючи,
що таке застереження втратило свої захисні можливості проти валютного ризику, експортерам можна було б
включати золотовалютні чи платинові бівалютні прив’язки в довгострокові зовнішньоекономічні договори.
Золото і платина – це дійсно тверді іноземні валюти, які впродовж довгого часу зберігають свою відносно
стабільну купівельну спроможність. Їх роль важко переоцінити в умовах фінансово-економічної кризи та
дискусій про перехід на бартерні операції [1].
Що стосується деривативів як основних інструментів міжнародного фінансового інжинірингу, що
слугують захистом від валютних ризиків, то в національному законодавстві існують певні проблеми, які
обмежують використання похідних інструментів валютного ринку. Валютний ринок України вирізняється
високим рівнем регулювання найважливіших сегментів. Деякі з законодавчих обмежень по валютним
операціям ще були встановлені на початку 90-х років, а деякі додаткові обмеження були введені згодом.
До таких обмежень сьогодні відноситься збір на обов’язкове пенсійне страхування операцій купівліпродажу безготівкової валюти, що становить 0,2%. Це призводить до зниження ринкової ліквідності, а тому і до
обмеження можливостей щодо перекладання валютних ризиків з однієї сторони угоди на іншу.
Існує законодавча ініціатива з регулювання ринку деривативів, що в цілому є вагомим кроком вперед.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку направила на розгляд Кабінету Міністрів проект Закону
«Про похідні фінансові інструменти (деривативи)», що містить окремі позиції стосовно валютних деривативів.
При хеджуванні резиденти мають вказати основну ціль таких операцій, яка має відповідати їх діяльності на
товарному ринку.
Перевірка цих вимог потребує проходження цілого ряду бюрократичних процедур, зокрема компанія
має надати доказ високої вартості кожної з торгівельних операцій, що підлягають хеджуванню.
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На банки, що виступають в ролі партнерів та постачальників у форвардних операціях, також накладено
ряд обмежень: ліміт відкритої форвардної позиції має складати 10% регуляторного капіталу, в той час як
хеджування компенсуючої спотової позиції законодавчо не визначено.
Висновки. Підсумовуючи, слід сказати, що існуючі загальні та регуляторні обмеження гальмують
розвиток валютного ринку в нашій державі. НБУ, як ринковий регулятор, має спробувати зберегти рівновагу
між двома позиціями: введення та широке використання валютних деривативів означає кращі можливості для
хеджування валютних ризиків, однак стрімке та нерегульоване введення інновацій може шкідливо позначатися
на фінансовій стабільності. Таким чином, необхідність в лібералізації ринку валютних деривативів є
виправданою, тому вірне планування та здійснення запропонованих змін також є важливим. Кінцеві споживачі
похідних інструментів повинні мати доступ до регулювання ризиків, тоді як регулятору потрібно мати вірний
засіб оцінки ризиків, що пов’язані з використанням нових інструментів. Щоб виконати ці вимоги необхідно
забезпечити високий рівень прозорості та розкриття ринкової інформації.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ БІЗНЕС-АВІАЦІЇ
Анотація. У статті розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку світового ринку бізнес-авіації.
Досліджено регіональну структуру ринку ділової авіації у світі. Оцінено темпи зростання/спадання
активності бізнес-авіації в Європі, кількість відправлень пасажирів літаками бізнес-авіації з головних
аеропортів Європи та рейтинг найкращих FBO в Європі. Проаналізовано п'ятирічний глобальний попит на
бізнес-джети за регіонами світу. А також виділено фактори та характерні риси, що визначають нинішню
ситуацію бізнес-авіації на світовому ринку.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА БИЗНЕС-АВИАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние и тенденции развития мирового рынка
бизнес-авиации. Исследовано региональную структуру рынка деловой авиации в мире. Оценены темпы
роста/падения активности бизнес-авиации в Европе, количество отправлений пассажиров самолетами
бизнес-авиации из главных аэропортов Европы и рейтинг лучших FBO в Европе. Проанализирован пятилетний
глобальный спрос на бизнес-джеты по регионам мира. А также выделены факторы и характерные черты,
определяющие нынешнюю ситуацию бизнес-авиации на мировом рынке.
Ключевые слова: бизнес-авиация, бизнес-джеты, мировой рынок бизнес-авиации, аэропорт,
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MODERN TRENDS IN WORLD MARKETS BUSINESS AVIATION
Аnnotation. The article examines the current state and trends of the world market of business aviation. The
paper investigates regional business aviation market structure in the world. Reviewed increase / decrease the activity of
business aviation in Europe, the number of items passenger aircraft business aviation major airports in Europe and
rating the best FBO in Europe. Analyzed five global demand for business jets by region of the world. Also highlighted
factors and characteristics that define the current situation of business aviation in the world market.
Key words: business aviation, business jets, the global market business aviation, airport, airline global demand,
manufacturers of aircraft, the National Association of Business Aviation (NBAA).
Актальність проблеми. Потреби і привабливість послуг бізнес-авіації зростають разом з
поглибленням глобалізації й інтеграції економічних процесів. Перспективною тенденцією розвитку ділових
перевезень стає придбання повітряних суден з екіпажем окремими великими корпораціями. Такі зміни на
ринку послуг малої авіації, які досить динамічно відбуваються впродовж останніх років, вимагають
пошуку нових методик спрямованих на аналіз його структури й оцінювання тенденцій. Тому дослідження
сучасного стану світового ринку послуг ділової авіації є актуальним.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми розвитку бізнес-авіації в світі присвячені
наукові праці таких зарубіжних і вітчизняних вчених як: Н. Галана, Н.Коваленко, К.Козловського, П.
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Левковець, Г. Легенькоого, Г. Лозової, А. Макксимовича, В.
В Марінцевоої, К. Маруунича, М.Му
узиченко, О..
Новикова, Л.
Л Островсьького, К.Сид
доренко, Б. Стріклента, Дж. Томпссона, І. Фам
мінського, А.Чеховского,
А
,
А.Штангретто, А.Яроша та
т інших.
Разоом з тим нед
достатня теорретична опрацьованість су
учасних тенд
денцій та прооблем розвиттку світовогоо
ринку бізнесс-авіації в ум
мовах глобаллізації.
Меттoю статті є дослідженняя сучасних теенденцій розввитку світовоого ринку бізн
нес-авіації.
Вик
клад основноого матеріал
лу. Більшістьь світових ан
налітиків вваажають, що рринок бізнес авіації чекаєє
подальше зрростання протягом найбли
ижчих 10 рокків. Основним
ми факторами, які активн
но впливаютьь на сучасний
й
розвиток діілової авіаціїї в світі є зростання
з
коорпоративних прибутків,, інтеграцію і глобалізацію бізнесу,,
економічний
й розвиток ринків країн. Намітився пррогрес і в ро
озвитку прогррами пайовогго володінняя літаком, щоо
робить викоористання біззнес-джетів більш
б
доступн
ним.
Суч
часна бізнес--авіація всі 50
5 років своого існуванняя неухильно розвиваласяя і приносил
ла прибуток,,
залишаючиссь все-таки вузьким
в
ринком. Середи
ина 1990-х ро
оків до 20011 року відзнаачена значни
им стрибком
м
поставки біззнес-джетів, які
я зрівнялисся за обсягом
м з ринком вій
йськових літааків. А те, щоо відбувалосяя в 2007 році,,
можна назввати новим досягненням
д
в історії діллової авіаціїї. Але світовва фінансоваа криза також
ж негативноо
вплинула наа ринок бізнес-авіації і до 2013 року віін демонструввав спадаючуу тенденцію.
В 2014 році ситтуація на рин
нку бізнес-авііації стабілізу
увалася і наввіть мала поззитивну динааміку, а самее
зростання лььотної активн
ності на 4%. Також відносно стабільни
им був 2015 рік, незначнее спадання в розмірі 0,7%
%
в порівнянні з попередніім роком [1, с.67].
с
За даними
д
Націоональної асооціації діловоої авіації (NB
BAA), на перршому місці – Північна Америка:
А
там
м
підйом в 20015 році досяяг 8,6%. Такі зміни пов’яззані з відноввленням екон
номіки США,, а також росстом світовоїї
економіки. Але
А в усіх інш
ших регіонахх без виняткуу відмічаєтьсяя спад льотноої активностіі в 2015 році у порівнянніі
з 2014 рокоом: Близький
й Схід і Афррика (-3%), Латинська
Л
Америка
А
(-2,33%), Азійськоо-Тихоокеансський регіон
н
(-1,7%) та Європа
Є
(-1,5%
%) [6].
Анаалізуючи роззподіл між гееографічними
и секторами світу за 20001, 2007 та 20015 роки можна зробити
и
висновок, що
щ за цей проміжок часу обсяг
о
діловихх перевезень збільшився в країнах Єврропи на 8% (зз 10% в 2001
році до 18%
% в 2015 році)), в Азійсько--Тихоокеансьькому регіоніі на 5,2% (з 4% в 2001 роц
ці до 9,2% в 2015
2
році) таа
незначно наа Близькомуу Сході та Африці
А
(з 4%
% в 2001 ро
оці до 4,9% в 2015 роціі). В Північн
ній Америціі
відмічаєтьсяя спад на 111,2% (з 72%
% в 2001 роц
ці до 60,8% в 2015 році). Також неезначний спаад в країнахх
Латинської Америки
А
на 2,9%
2
за дослііджуваний прроміжок часу
у [6], (рис. 1.)):

4,9%
5,2%
4%

Близький
й Схід і Аф
фрика
Лати
инська Амеерика

7,1%
7,5%
10%

Азійськко-Тихоокееанський реегіон

9,2%
4,2%
4%

Європа

10%

18
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24,9%
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58,3%

Піввнічна Амеерика
0%

72%

10% 20%
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Рис. 1. Регіональ
ьна структур
ра світовогоо ринку бізнеес-авіації в 2001,
2
2007 таа 2015 роках,, (%).
Примітка. Побудовано
П
а
автором
за даними
д
Націоональної асоц
ціації ділової авіації
а
(NBAA
A).
Алее за останні роки, а самее 2015 рік у порівнянні з 2014 рокоом відбулосяя зростання частки
ч
країн
н
Північної Америки,
А
а сааме США у заагальній струуктурі світоввого ринку діілових авіапееревезень, що
о пов’язано з
загальносвіттовими тендеенціями, а сааме відновлен
нням економ
міки США та ростом курссу долара по відношенню
ю
до інших валлют.
За даними
д
Bloom
mberg, ринокк ділової авіаації в найбли
ижчі десять років
р
скороти
ився вперше з 2009 року,,
повідомляє з посиланняям на щорічн
не опитуванн
ня виробникаа авіоніки і двигунів
д
для бізнес-джетіів Honeywelll
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Internationall Inc. Як сказзано в дослід
дженні, сукуп
пна вартість замовлених на період доо 2025 року бізнес-джетів
б
в
складе 270 млрд. дол. США, що на
н 3,6% мен
нше, ніж очіікувалося в аналогічномуу дослідженні рік тому..
Поставки літтаків в кількіісному вираж
женні впадутьь на 2,6% - до
о 9,2 тис. апааратів [9].
Пад
діння відобраажає слабкістть економік країн БРІК - Бразилії, Росії,
Р
Індії та Китаю, а також
т
впливв
політичних конфліктів на Близьком
му Сході та в Африці. Особливо
О
си
ильно виявиввся підірвани
ий попит наа
приватні літтаки в Азії - в зв'язку з упоовільненням темпів зросттання економііки Китаю.
Ліди
ируючі позиц
ції у розвиткку бізнес-авіаації в світі зай
ймає США. На
Н частку СШ
ША в 2015 ро
оці припадаєє
45,4%. Для координації діяльності на ринку бізнеес-авіації в США
С
була ствворена Національна Асоціація Діловоїї
Авіації (NBAA), яка об'єднує власни
иків та експллуатантів літаків бізнес-аавіації. На сььогоднішній день
д
в США
А
нараховуєтьься близько 12 051 бізнеес-джет, близзько 6000 з них входятьь у NBAA. С
Сукупний паарк літаків і
вертольотів членів NBAA
A перевищуєє 8000 машин
н [6].
З ан
налізу складуу членів асооціації можнаа зробити ви
исновки про те, в яких ггалузях еконо
оміки діловаа
авіація має найбільший
й попит. Осн
новну частин
ну, близько третини влаасників, склаадають виробники. Іншаа
третина при
ипадає на під
дприємства об
бслуговуючоого сектора: банки,
б
страхоові компанії і торговців нерухомістю.
н
.
Такий розпооділ цілком зрозумілий. Великі вирообники, чиє виробництвоо формує екоономічну стр
руктуру всієїї
держави, а часто виход
дить і за її межі, гостро потребуютть швидкогоо переміщенн
ня, що роби
ить вигідним
м
використанн
ня ділових літаків.
л
Те ж стосується і другої гру
упи експлуаттантів бізнесс-авіації. Бан
нки, страховіі
компанії та торговці неерухомістю, як правило, акумулюютьь великі кош
шти і при цььому сфера їх
ї діяльностіі
поширюєтьсся далеко за межі
м
одного регіону
р
країн
ни і держави в цілому.
х процесів бізнес-авіація
В сучасних умоовах глобаліззаційних та інтеграційни
і
б
я є важливою
ю складовою
ю
європейськоої економіки,, як з точки зору виробни
ицтва бізнес-джетів, так і з точки зорру послуг, що
щ надаютьсяя
галуззю. За даними Gam
ma General Aviation
A
Statiistical Data Book
B
and 20116 Industry O
Outlook щоріічний внесокк
бізнес-авіац
ції в економікку країн Євроопи складає близько 20 мл
лрд. дол. США
А [3, с.47].
Єврропейська асооціація діловвої авіації EB
BAY опубліккувала звіт про
п активністть ділової аввіації в 20155
році. Загалььна річна акттивність бізнеес-авіації в Європі
Є
в річн
ному численн
ні знизилася н
на 0,6%, що еквівалентно
е
о
скороченню
ю трафіку на 4866 рейсів. На відмінуу від багатьох
х європейськких країн, дее число приватних рейсівв
знижується,, Латвія покаазала впевнеене зростанняя обсягів біззнес-авіації. Скоротилися
С
я приватні пееревезення в
Росії майже на 30%, Укрраїні - на 28,55%, Словаччи
ини - на 20,5%
% [8], (рис. 2..):
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36,7%
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1
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5,5%

10%
-0,6%

-10%
-20%
-30%

-222%
-30%

-20,5%
%
-28,5%

-40%
Р
Рис.
2. Темпи
и зростання//спадання ак
ктивності біззнес-авіації у Європі в 22015 році, (%
%).
Примітка. Побудовано
П
а
автором
за даними
д
Європпейської асоц
ціації ділової авіації
а
(EBAА
А).
Латтвія випереди
ила всі країн
ни Європи, які можуть похвалитисяя збільшенняям обсягів бізнес-рейсів:
б
:
Польщу з 5,,5%, Францію
ю з 8%, Литвуу і Швецію з 10% приросту. У Латвії обсяги
о
бізнесс-авіації зроссли на 36,7%..
Таке високее зростання пов'язують
п
з відкриттям
в
в Ризі центру бізнес-авіаціії FBO. Тут ввдалося надатти відмінний
й
сервіс для бізнес-авіації,
б
, яка чутливоо реагує на ріівень інфрасттруктури і яккість послуг. Важливо, що
щ витрати наа
обслуговуваання влаштоввують клієнтіів, а сервіс віідповідає цінаам. Центру вдається збереегти існуючи
ий рівень цін,,
на відміну від
в деяких інш
ших аеропорттів, що знизи
или вартість своїх
с
послуг.
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Відккриття центрру FBO RIGA
A призвело доо того, що ри
изький аеропоорт перемісти
ився на 17-е місце
м
з 45-гоо
в рейтингу завантажени
их європейсььких портів бізнес-авіаціії. Тепер він
н випередив Франкфурт,, Манчестер,,
Дюссельдоррф, аеропорт Шенефельд в Берліні [9].
За підсумками
п
2
2015
року акттивність бізнеес-джетів, що
о виконують 60% всіх рей
йсів бізнес-аввіації в впалаа
на 2,5%. Суукупна активвність діловоої авіації покказала стійкее зростання на
н більшій ччастині Захід
дної Європи,,
особливо в Німеччині.
Н
Також сильний річне зросттання активності спостеріігався в Іспан
нії, Австрії, Швеції.
Ш
У той же час у Великобритаанії і Франціії зафіксовано
о скромне зрростання, щоо, тим не мен
нш, зміцнилоо
невелике від
дновлення акктивності в 20015 році. Внутрішні євро
опейські рейсси протягом рроку зросли на
н 1%. Однакк
рейси в Півд
денній і Схід
дній Європі, як
я і раніше трохи
т
знижую
ються, а траф
фік ділової аввіації з СНД впав
в
на 22%..
Рейси між Європою
Є
і Аф
фрикою впали
и на 9% в 20115 році [8].
У єввропейських бізнес-аероп
портах в 20155 році спостер
рігалося як сп
падання так і зростання тр
рафіку. Різкее
падіння кіллькості відпрравлень пасаажирів діловвої авіації віідмічається в Москві (--24,8%), що пов’язано з
санкціями проти
п
Росії, в Істамбулі (-23,7%), щоо пов’язано зі зменшенн
ням кількостіі російських туристів доо
Туреччини, також Женевва та Ніца (-119% та -18,8%
% відповідно
о), [8], (рис. 3.):
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Кількіть відпраавлень, один
ниць
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опереднього
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Рис. 3. Кіль
ькість відпраавлень пасаж
жирів літакаами бізнес-ав
віації з голов
вних аеропоортів Європи
и в 2015 роціі
та їх зміна
з
до поп
переднього року,
р
(одиниц
ць/%).
Примітка. Побудовано
П
а
автором
за даними
д
Європпейської асоц
ціації ділової авіації
а
(EBAА
А).
( -37%) по
ов’язано зі сккладною екон
номічною таа політичною
ю
Різкке падіння діілових вильоотів з Києва (на
ситуацією в Україні. Але
А в деякихх аеропортах Європи від
дмічається ріізке збільшен
ння трафіку, особливо в
аеропортах Німеччини
Н
та Іспанії.
Ділоові перевезен
ння в Європі вже давно сттали самостій
йним сегменттом, і з року в рік інфрасттруктура дляя
обслуговуваання бізнес-ррейсів стає вссе більш адап
птованою під
д приватних клієнтів. При цьому тип повітряногоо
судна все частіше
ч
взаггалі не має ніякого знач
чення. Заразз в Старомуу Світі експллуатуються більше
б
30000
приватних літаків
л
(так чи інакше відп
повідних під
д назву «бізнеес-джет», нап
приклад «BizzavNews»), ще
щ 300 літаківв
належать оп
ператорам [100].
Єврропейський тррафік сильноо залежить віід сезону, і є ряд регіонів, які роблятьь «річний плаан» протягом
м
трьох-чотиррьох місяців. Як приклад,, іспанські/ітаалійські Ібіца або Олбія, або ж тради
иційно «зимові» Самедан,,
Шамбері аб
бо Сіон. У раазі прильоту в ці аеропоррти краще зайнятися план
нуванням свооєї подорожіі заздалегідь,,
особливо яккщо актуальн
не питання паркінгу
п
поввітряного суд
дна. Однак в переважній
й кількості європейських
є
х
аеропортів спостерігаєть
с
ься досить стаабільний поп
пит на польотти на протязі всього кален
ндарного рокку.
Кон
нсалтингова компанія
к
Skyytrax оприлю
юднила резул
льтати щоріч
чної премії W
World Airportt Awards, якіі
включають список кращ
щих аеропортіів Європи, пеередає The In
ndependent. Щорічні
Щ
рейти
инги Skytrax грунтуютьсяя
на враженняях, отриманих від більш, ніж
н 13 мільй
йонів польотівв з 106 країн. В опитуван
ння були вклю
ючені більш,,
ніж 550 аероопортів. При цьому до увааги бралися 39
3 сервісних та експлуатааційних парам
метрів.
були включеені аеропортти Мюнхена (MUC), Цю
В першу
п
десяткку, в ході опитування,
о
юріха (ZRH),,
аеропорт Хітроу
Х
в Лон
ндоні (LHR), аеропорт Франкфурта
Ф
(FRA), аероопорт Сіпхол в Амстерд
дамі (AMS),,
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аеропорти в Гельсінкі (HEL) і в Копенгагені (CPH), аеропорт Кельн-Бонн (CGN), аеропорт Ель-Прат в
Барселоні (BCN) і міжнародний аеропорт у Відні (VIE), [12].
Самим відвідуваним, за даними PrivateFly, в 2015 році став паризький Ле-Бурже, через який відбулося
понад 50 000 рейсів. Лондонські аеропорти сумарно обслужили 82 946 рейсів. Найпопулярнішим напрямком
2015 року можна сміливо назвати Париж-Женева. А ось Ніцца, вірніше Nice Cote d'Azur, трохи знизив кількість
рейсів і опустився на третє місце, поступившись Женеві. Причиною став різкий відтік російських клієнтів,
пов’язаних з санкціями ЄС [12].
Найбільше європейське видання European Business Air News підбило підсумки щорічного опитування
серед операторів і власників приватних повітряних суден. Метою дослідження було складання рейтингу
кращих, на думку респондентів, FBO в Європі. Жодна з країн на колишньому пострадянському простору не
ввійшла в опитування.
Основні критерії, за якими оцінювалася робота FBO, - зручність, комфорт, цінова політика, наявність
повного спектру послуг і завантаженість аеропорту. Європейські оператори у своїх анкетах також назвали
плюсами наявність в FBO декількох провайдерів, що надають однотипні послуги, що безпосередньо впливає на
їх вартість.
В 2015 році перше місце зайняв Rizon Jet UK і його FBO Лондон (Biggin Hill), так як і минулому році.
Але найбільша кількість FBO у рейтингу традиційно належить Universal Aviation [9], (табл. 1):
Таблиця 1
Рейтинг найкращих FBO в Європі в 2015 році
Місце
FBO
Місце знаходження
1.
Rizon Jet UK
London (Biggin Hill)
2.
Eccelsa Aviation
Olbia (Costa Smeralda)
3.
Universal Aviation UK - Stansted
London (Stansted)
4.
Roskilde Executive Handling
Copenhagen (Roskilde)
5.
Grafair Jet Center
Stockholm (Bromma)
6.
Universal Aviation France - Paris
Paris (Le Bourget)
7.
Cannes Handling
Cannes (Mandelieu)
8.
Service People
Hamburg
9.
Mallorcair
Palma de Mallorca
10.
Universal Aviation Ireland - Dublin
Dublin International
11.
Universal Aviation Greece - Athens
Athens International
12.
ExecuJet Europe
Zurich
13.
Universal Aviation Italy - Rome
Rome (Ciampino)
14.
Universal Aviation Italy - Milan Linate
Milan (Linate)
15.
Dassault Falcon Service
Paris (Le Bourget)
16.
KLM Jet Center Amsterdam
Amsterdam (Schiphol)
17.
TAG Farnborough Airport
Farnborough
18.
Ibizair
Ibiza
19.
Signature Flight Support Terminal 1
Paris (Le Bourget)
20.
Landmark Aviation
Paris (Le Bourget)
Примітка. Складено автором за даними WINGX Business Aviation Monitor.
В Європі бізнес-авіація зосереджена в шістьох державах, кожна з яких має більш ніж 5 % (100 бізнесрейсів в день) бізнес-відправлень. Німеччина та Франція складають третину всієї бізнес-авіації [8].
Загальна кількість ділових перевезень в кожній країні за 1 день різна. Такий розподіл говорить про те,
що кількість ділових перевезень залежить від рівня розвитку держави, а також сконцентрованості в державі
потужного виробництва, фінансових центрів та інше.
За інтенсивністю ділових перевезень країни можна розподіли на три групи:
високоінтенсивні (від 100 перевезень в день). До цієї групи входять: Франція, Німеччина,
Великобританія, Італія, Швейцарія, Іспанія;
середньоінтенсивні (від 50 до 100 перевезень в день). До цієї групи входять: Австрія, Норвегія, Швеція,
Бельгія, Нідерланди;
малоінтенсивні (до 50 перевезень в день). До цієї групи входять всі інші країни Європи [3, с.43].
Перспективи розвитку ринку ділової авіації на найближчі роки оцінюються як досить позитивні. Для
такого оптимізму існують вагомі підстави. У наш час ринок бізнес-авіації досяг таких обсягів і темпів
зростання, яких ніколи ще не спостерігалося в історії.
Виділяють кілька важливих факторів, що визначають нинішню ситуацію бізнес-авіації на ринку, а саме:
зростання корпоративних прибутків по всьому світі. Простежується чітка залежність зростання поставок
бізнес-джетів від зростання прибутків корпорацій, що сприяє складання більш точних прогнозів на майбутнє;
інтеграція та глобалізації бізнесу. Зокрема, перенесення трудомістких виробництв із США в країни, що
розвиваються вимагає високого ступеня інтеграції, і тут переваги бізнес - авіації стають просто необхідними.
Схожі процеси спостерігаються і в Європі - західноєвропейський бізнес активно освоює Східну Європу, де
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інфраструкттура громадсьького трансп
порту розвинеена в набагатто меншій міірі, що викли
икає зростаюч
чий попит наа
послуги ділоової авіації. Частка
Ч
європеейського паррку бізнес-дж
жетів виросла з 10% у 20011 р. до 16% у 2014;
еконоомічний розввиток ринківв країн, що розвиваються
р
я, зростаючіі товарні цін
ни постійно стимулюютьь
розвиток біззнес - авіації в цих регіонаах;
прогррама пайовогго володіння літаком також надає сти
имулюючу дію на розвитток ринку, таак як робитьь
володіння бізнес - джетоом більш досттупним [10].
Осн
новною переевагою на стррімко зростааючому ринку
у ділових пееревезень серред конкурен
нтів є ціноваа
політика кожної авіаком
мпанії, яка надає дані послуги. Світо
ові авіакомпаанії (наприкллад, NetJets) – лідери дляя
спрощення підрахунку
п
в
встановлюють
ь ціну, розби
иваючи географічний секттор на зони в залежності від
в дальностіі
перельоту (див.
(
Табл. 2).
2 Зона вирааховується віід пункту відправлення. Наприклад, від аеропорту Праги доо
аеропорту Франкфурта
Ф
– це зона 0, а від аеропортту Праги до Борисполя
Б
– зона
з
8 [5]:
Таблиця 2
Розподіл ваартості ділов
вого авіаперевезення в авіакомпанії
а
ї NetJets
Зони
В
Відстань,
Вартість перельо
оту «туди-наазад»,
Вартість однієї милі,
милях
дол. США
С
дол. СШ
ША
зона 0
до 300
9384
15,5
54
зона 1
301 - 350
110
016
15,7
74
зона 2
351 - 400
121
104
15,13
зона 3
4 - 450
401
126
648
14,0
05
зона 4
4 - 500
451
129
920
12,9
92
зона 5
5
501–
550
136
600
12,3
36
зона 6
551 – 600
142
280
11,9
90
зона 7
6 - 650
601
150
096
11,6
62
зона 8
651 – 700
160
048
11,4
46
зона 9
701 – 750
172
200
11,4
47
зона 10
751 – 800
178
816
11,13
зона 11
801 – 850
187
768
11,0
04
зона 12
851 – 900
197
720
11,0
00
зона 13
901 – 950
214
488
11,3
31
зона 14
9551 - 1000
233
392
11,6
69
Примітка. Складено
С
авт
тором за даниими компаніїї NetJets.
За даними
д
Націоональної асооціації діловоої авіації (NB
BAA) прогноозується з 20015 по 2025 рр. до 92000
поставок ноових літаків бізнес-класу
б
вартістю 2770 млрд. дол. США. Оперратори плануують замінитти 23% своїхх
флотів в найближчі п'ятть років. На європейські та бразильсьькі закупівлі припадає доо 46% п'ятир
річних новихх
планів покуп
пки [6].
При
иблизно 59%
% прогнозован
ного попитуу припадає на північноам
мериканськихх операторів.. Нові плани
и
придбання літаків
л
в Півн
нічній Амери
иці як і раніш
ше є значними, враховуюч
чи загальний
й розмір регіо
ону. Загальнаа
частка світоового попитту протягом найближчихх п'яти років в країнахх Азійсько-Т
Тихоокеанськкого регіонуу
становить бллизько 3 відссотків [6], (ри
ис. 4.):

АзійськоТих
хоокеанський
регіон;
р
3%

Єввропа; 18%
%

Лати
инська
Амери
ика; 17%

Бли
изький Схіід і
А
Африка;
3%
%

Північн
на
Америка; 59%
5

Рис. 4. П'ятирічний глобальний
г
п
попит
на бізн
нес-джети заа регіонами ссвіту, (%).
П
а
автором
за даними
д
Націоональної асоц
ціації ділової авіації
а
(NBAA
A).
Примітка. Побудовано
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Частка прогнозованого п'ятирічного глобального попиту пов'язане з Близьким Сходом і Африкою
опуститься нижче свого історичного діапазоні від 4 до 7 відсотків у цьому році і становитиме 3%. Частка
Латинської Америки в загальному обсязі прогнозованого попиту має відносно стійкий у порівнянні з роком
характер і складає 17%. Європейська частка оцінки глобального попиту п'ятирічного також повернувся
відповідно до норм в 18 відсотків [6].
Разом з тим, авіаційний ринок Близького Сходу успішно розвивається, і сегмент ділової авіації - не
виняток. За прогнозами MEBAA, до 2020 року кількість бізнес-джетів в регіоні збільшиться з 500 до 1375, а
обсяг ринку ділової авіації досягне 1,3 млрд. дол. США. З 2014 року кількість льотних годин бізнес-джетів
всьому регіону виросло вже більш ніж на 12%.
Враховуючи прогнози зростання ВВП на 3,8% у найближчі 20 років, Близький Схід залишається
перспективним ринком для розвитку ділової авіації. Цьому свідчить і успішна діяльність дочірніх підприємств
найбільших авіаперевізників: Emirates Виконавчі у авіакомпанії Emirates, Qatar Executive у Qatar Airways і
Саудівської приватної авіації у Саудівської Airlines. Зростаючий попит на послуги бізнес-авіації стимулює
появу в регіоні нових моделей бізнесу. Наприклад, X-Jet, планує запропонувати приватним власникам бізнесджетів повний комплекс послуг з підтримки літаків за фіксовану плату на рік [4].
Висновки. Довгострокові макро-тенденції, які підтримують попит на бізнес-джети, залишаються в
силі. Зростання світової економіки бізнес-авіації буде надавати структурних і регуляторних реформ,
довгострокового економічного зростання та інновацій авіаційної техніки.
Характерні риси сучасного ринку полягають у наступних основних моментах [10]:
великий вплив на зростання ринку з боку компаній, що працюють в рамках програми пайової володіння.
Завдяки значним обсягам закупівель, вони мають можливість зниження вартості бізнес-джетів у виробників;
виробники приділяють велику увагу ціновій політиці, роблячи ставку на прагматичний підхід до
позиціонування своїх моделей і маркетингу;
багато нових конкурентів, що з'являються на ринку, намагаються вийти на нього, використовуючи самий
нижній сегмент - клас надлегких літаків;
практична відсутність принципово нових моделей у лінійках виробників - в основному, нові моделі
являють собою допрацьовані версії вже випробуваних моделей. Це викликано обережністю з боку виробників
до витрат на розробку нових моделей.
Таким чином ринок бізнес – авіації зростає у всьому світі великими темпами. Більшість світових
аналітиків вважають, що ринок бізнес-авіації чекає подальше зростання протягом найближчих 10 років.
Основними факторами, які активно впливають на сучасний розвиток ділової авіації в світі, є зростання
корпоративних прибутків, інтеграція і глобалізація бізнесу, економічний розвиток ринків країн. Намітився
прогрес і в розвитку програми пайового володіння літаком, що робить використання бізнес-джетів більш
доступним.
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Актуальність проблеми. Розвиток підприємництва та створення сприятливого середовища для цього є
першочерговою задачею держави, оскільки «вільна рука ринку» не завжди дозволяє забезпечити необхідні та
рівні умови. Важливість оцінювання таких умов та їх порівнянність в різних країнах світу для інвесторів,
кредиторів та інших зацікавлених осіб («стейкхолдерів») спричинена тим, що їх цікавить і сам стан розвитку,
конкретні умови та захист їх інтересів.
Одним з індикаторів сприятливості умов для ведення бізнесу в країнах світу є міжнародні рейтинги, в
складі яких певне місце відводиться оцінюванню системи оподаткування в країні. Найбільш популярним
міжнародним рейтингом оцінки простоти здійснення підприємницької діяльності в країнах світу в останні роки
є індекс «Ведення бізнесу» (англ. Doing Business), який дозволяє визначити якість правил регулювання
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підприємницької діяльності, що підвищують чи обмежують ділову активність, та їх застосування країнах світу,
регіонах, а також вибраних окремих містах. Задля покращення бізнес-клімату в Україні та підвищення позицій
України у рейтингу Doing Business, Мінекономрозвитку спільно з Офісом ефективного регулювання (Better
Regulation Delivery Office), розробило дорожню карту, що складається з 43 пунктів. Виконання цих пунктів має
вивести Україну в ТОП-20 країн світу з найкращим бізнес-кліматом за версією Світового банку в 2017 році
(Doing Business 2018). Дорожня карта затверджена Розпорядженням КМУ №1406 від 16 грудня 2015 року [4].
Серед напрямів оцінювання значна увага приділяється системі оподаткування. Індикатор
«Оподаткування», який є важливим складовим даного рейтингу, додатково публікується в окремих звітах
«Paying Taxes», які складаються Світовим банком у співпраці з аудиторською фірмою PricewaterhouseCoopers
(PwC) з метою оцінки якості системи оподаткування для бізнесу.
Постійна оцінка та проведення порівняльних аналізів, виявлення факторів, які впливають на зміни
показників, їх критична оцінка є актуальною задачею наукового та практичного спрямування.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблематикою місця України в міжнародних рейтингах в різних
аспектах (розвиток підприємництва, вплив на економічну безпеку, усунення інформаційної асиметрії на
макроекономічному рівні, інвестиційна привабливість країни, людський розвиток, ефективність інституту
банкрутства, розвиток системи оподаткування та реалізації податкової політики тощо) займались такі науковці,
як Л. Антонюк, О. Білорус, О. Буцька, Б. Данилишин, Я. Жаліло, Ю. Іванов, І. Кривовов`язюк, Д. Лук'яненко, О.
Молдован, В. Мороз, В. Мунтіян, Г. Пастернак-Таранушенко, Н. Педченко, О. Пластун, Д. Покришка, І. Рєпіна,
Т. Чечетова-Терашвілі, О. Шкурпій, М. Шуба, Ю. Хватов, Г. Ястрєбова та ін. Науковцями критично
аналізуються методики розрахунку міжнародних рейтингів, постійно розробляються комплекси науковопрактичних рекомендацій з метою покращення інвестиційного, підприємницького та податкового клімату в
Україні. Проте вважаємо доцільним проведення поглибленого дослідження місця України в міжнародних
рейтингах з акцентом на оцінку системи оподаткування як важливого та невід’ємного елемента
підприємницького середовища.
Метою статті є оцінка кількісних характеристик розвитку підприємництва в Україні та
порівняльна характеристика місця України серед інших країн світу за міжнародними рейтингами Doing
Business та Paying Taxes.
Виклад основного матеріалу. За даними Державного комітету статистики України в 2010 році
кількість суб’єктів господарювання України становила біля 2,2 млн. одиниць (рис 1). Їх кількість суттєво
скоротилася протягом 2011-2012 рр. - до 1,6 млн. одиниць. Але в наступні роки відбувається їх зростання і в
2015 році їх кількість склала 1974318 одиниць.
Дані Державного комітету статистики України свідчать, що найбільшу питому вагу в складі суб’єктів
господарювання займають фізичні особи - підприємці - 82,7% (2010 рік), 77,2% (2012 рік), 82,6% (2015 рік), а
частка підприємств не перевищує коливається протягом 2010-2015 рр. в межах від 17,3% (2010 рік) до 22,8%
(2012 та 2013 роки). Кількість фізичних осіб - підприємств в 2010 році становила 1,8 млн. одиниць, а
підприємств - 379 тис. одиниць. Протягом 2010-2015 рр. кількість фізичних осіб - підприємців зменшилася до
1,6 млн. одиниць (на 9,7%), а кількість підприємств - до 343 тис. одиниць (на 9,3%) (рис. 1 ).
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Рис. 1. Кількість підприємств та фізичних осіб-підприємців України в 2012-2015 рр.
Джерело: узагальнено та побудовано на основі офіційних даних Державного комітету статистики України
[1-2; 5-6]
Дані Державного комітету статистики України свідчать про суттєве переважання в структурі всіх
суб’єктів господарювання суб’єктів мікропідприємництва, частка яких в 2015 році становила майже 97%
(таблиця 1). Питома вага інших суб’єктів малого підприємництва становила 2,4%, суб’єктів середнього
підприємництва – 0,8%, а великого підприємництва – лише 0,02%.

№1, 2017

147

Таблиця 1
Структура суб’єктів господарювання України
Показник

2010
2011
2012
2013
Суб’єкти великого підприємництва
одиниць
586
659
698
659
у % до загальної кількості суб’єктів
0,03%
0,04%
0,04%
0,04%
Суб’єкти середнього підприємництва
одиниць
21338
21059
20550
19210
у % до загальної кількості суб’єктів
0,98%
1,24%
1,28%
1,12%
Суб’єкти малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва
одиниць
2162004
1679902
1578879
1702201
у % до загальної кількості суб’єктів
99,0%
98,7%
98,7%
98,8%
Суб’єкти малого підприємництва (без урахування мікропідприємництва
одиниць
68316
71083
68103
65021
у % до загальної кількості суб’єктів
3,1%
4,2%
4,3%
3,8%
Суб’єкти мікропідприємництва
одиниць
2093688
1608819
1510776
1637180
у % до загальної кількості суб’єктів
95,9%
94,5%
94,4%
95,1%

2014

2015

497
0,03%

423
0,02%

16618
0,86%

15510
0,79%

1915046
99,1%

1958385
99,2%

55159
2,9%

47555
2,4%

1859887
96,3%

1910830
96,8%

Джерело: узагальнено та розраховано на основі офіційних даних Державного комітету статистики України
[1-2; 5-6]
Дані Державного комітету статистики України свідчать про зменшення всіх видів суб’єктів як серед
підприємств, так і серед фізичних осіб – підприємців. Суб’єкти великого підприємництва представлені лише
підприємствами, оскільки фізичні особи-підприємці не можуть бути суб’єктами великого підприємництва, і їх
кількість зменшилася з 586 од. в 2010 році до 423 од. в 2015 році. Суб’єкти середнього підприємництва
представлені як підприємствами (їх питома вага в 2015 році становила 98%), так і незначною кількістю
приватних підприємців, а за період 2010-2015 рр. їх загальна кількість зменшилася з 21,3 тис. од. до 15,5 тис.
од. Суб’єкти малого підприємництва представлені малими підприємствами (їх частка в 2015 році становила
16,7%) та приватними підприємцями (їх частка в 2015 році – 83,3%). Загальна кількість суб’єктів малого
підприємництва зменшилася з 2,2 млн. од. до 2,0 млн. од. за 2010-2015 рр. В складі суб’єктів малого
підприємництва суб’єкти мікропідприємництва становлять основу частку – 97,6%.
Великі підприємства зареєстровані в основному за такими видами діяльності, як промисловість (233
суб’єкти), торгівля та ремонт (106 суб’єктів), транспорт (32 суб’єкти) сільське, лісова, рибне господарство (29
суб’єктів), інформація та телекомунікація (6 суб’єктів), будівництво (5 суб’єктів), харчування, фінансова та
страхова діяльність, операції з нерухомими майном, професійна, науково-технічна діяльність, мистецтво, спорт,
розваги (3 суб’єкти), адміністративне та допоміжне обслуговування (1-3 суб’єкти). Основна частка підприємств
України в 2015 році за всіма видами діяльності представлена мікропідприємствами (таблиця 1.5).
Doing Business – це рейтинг, що існує з 2003 року і, зазвичай, публікується восени. Кількість країн, які
охоплюються рейтингом, постійно зростає: 2004 рік - 133, 2005 рік - 145, 2006 рік - 155, 2007 рік - 175, 2008 рік
- 178, 2009 рік - 181, 2010-2012 рр. - 183, 2013 рік - 185, 2014-2016 рр. - 189, 2017 рік - 190. Ці дослідження не
лише вказують на проблеми, які заважають розвитку підприємництва, а й визначають їхню причину та містять
рекомендації відносно проведення необхідних реформ. На даний час рейтинг включає 11 індикаторів, серед
яких десять основних та один додатковий (табл. 2). Додатковий індикатор (11-й) характеризує стан
регулювання ринку праці і його специфікою є те, що при визначенні загального рейтингу він не включається
(до 2011 року подібний показник входив до складу основних).
Таблиця 2
Індикатори рейтингу «Doing Business»
Індикатор

Опис
Основні

1
Реєстрація
підприємства
(Starting a
business)

Отримання
дозволів на
будівництво
(Dealing with
construction
permits

2
дозволяє виявити бюрократичні та юридичні
перешкоди, які повинен подолати підприємець
при створенні і реєстрації нової компанії. при
цьому визначається загальна кількість процедур, а
також їх вартість та терміни проведення, які
необхідно пройти підприємцям для реєстрації
товариства з обмеженою відповідальністю, від
подачі документів і до початку діяльності
дозволяє відслідковувати процедури, часові та
фінансові витрати, пов'язані з будівництвом
складу, включаючи одержання необхідних
ліцензій та дозволів, оформлення необхідних
повідомлень і проведення обов'язкових інспекцій,
а також підключення до комунальних послуг

3
1. Процедури (кількість) – для чоловіків.
2. Час в днях – для чоловіків.
3. Вартість (% від доходу на душу населення).
4. Процедури (кількість) – для жінок.
5. Час (в днях) – для жінок.
6. Вартість (% від доходу на душу населення).
7. Мінімальний статутний капітал (% від доходу на
душу населення).
1. Процедури (кількість).
2. Строк (в днях).
3. Вартість (% від вартості товарного складу).
4. Індекс якості контролю в будівництві (0-15).
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Продовження таблиці 2
1
Підключення до
системи
електропостачання (Getting
electricity)
Реєстрація
власності
(Registering
property)

2
дозволяє відслідковувати процедури, часові та
фінансові витрати, пов'язані з підключенням до
електроенергії збудованого складу

Отримання
кредитів
(Getting credit)

оцінюється рівень охоплення кредитними бюро
фізичних та юридичних осіб, а також заставного
майна. тобто перевіряються чинники, які
спрощують доступ бізнесу до кредитних коштів

Захист
міноритарних
інвесторів
(Protecting
minority investors)
Оподаткування
(Paying taxes)

визначається рівень захисту акціонерів від
неправомірних дій керуючих органів акціонерних
компаній. індекси – сума балів за позитивні
відповіді на відповідні питання. одна згода
дорівнює одному балу
оцінюються податки і обов'язкові відрахування, які
повинна сплачувати чи утримувати у відповідному
році середня компанія. визначається якість
податкового адміністрування, а також рівень
податкового навантаження на типове підприємство
оцінюються різні витрати (часові, грошові), які
понесе підприємство при експорті або імпорті
товарів (включаючи час підготовки необхідних
документів). У типовій ситуації розглядається
ввезення або вивезення 20-футового контейнера з
комерційним вантажем

Міжнародна
торгівля
(Trading across
borders)

Забезпечення
виконання
контрактів
(Enforcing
contracts
Вирішення
неплатоспроможності
(процедура
банкрутства)
(Resolving
insolvency)

Регулювання
ринку праці
(Labor market
regulation)

дозволяє відслідковувати процедури, часові та
фінансові витрати, пов'язані з набуттям права
власності на майно, на комерційну нерухомість

3
1. Процедури (кількість).
2. Строк (в днях).
3. Вартість (% від доходу на душу населення).
4. Індекс надійності електроспоживання та
«прозорості» тарифів (0-8).
1. Процедури (кількість).
2. Строк (в днях).
3. Вартість (% від вартості об’єкту нерухомості).
4. Індекс якості системи управління земельними
ресурсами (0-30).
1. Індекс рівня захисту кредитних операцій (0-12).
2. Індекс кредитної інформації (0-8).
3. Охоплення кредитним реєстром (% дорослого
населення).
4. Охоплення кредитним бюро (% дорослого
населення).
1. Індекс рівнязахисту міноритарнихінвесторів (0-10).
2. Індекс зіткнення інтересів (0-10).
3. Індекс акціонерного управління (0-10).

1. Платежі (кількість в рік).
2. Час (години в рік).
3. Загальна податкова ставка (% від прибутку).
4. Індекс процедур після подачі звітності та сплати
податків (0-100).
1. Час на експорт: прикордонний та митний контроль (годин).
2. Вартість експорту: оформлення документів (дол. США).
3. Час на експорт: оформлення документів (годин).
4. Вартість експорту: оформлення документів (дол. США).
5. Час на імпорт: прикордонний та митний контроль (годин).
6. Вартістьімпорту:прикордоннийтамитнийконтроль(дол.США).
7. Час на імпорт: оформлення документів (годин).
8. Вартість імпорту: оформлення документів (дол. США).
визначається кількість процедур, строк і витрати 1. Час (днів).
підприємства на судове стягнення заборгованості 2. Вартість (% від суми позову).
з недобросовісного покупця-юридичної особи, яке 3. Індекс якості системи судочинства (0-18).
відмовилося оплачувати поставлений вантаж,
мотивуючи тим, що товар неякісний (згодом
експертиза визнає товар якісним)
дозволяє виявити бюрократичні та юридичні 1. Коефіцієнт повернення коштів (центів за долар).
перешкоди, які повинен подолати підприємець 2. Строки (роки).
при ліквідації компанії шляхом її банкрутства, 3. Вартість (% від вартості об’єкту нерухомості).
виявити недоліки чинного законодавства про 4. Кінцевий результат процесу (0 балів - якщо
неспроможність
(банкрутство)
та
основні активи підприємства частинами; 1 бал – якщо
процедурні та адміністративні вузькі місця підприємство продовжує функціонувати).
процедури банкрутства, при цьому оцінюється 5. Індекс ефективності нормативно-правової бази
порядок дій підприємства (терміни, вартість, (0-16).
рівень повернення кредитних коштів) при
проведенні процедури банкрутства
Додаткові
здійснюється оцінка гнучкості ринку праці та 1. Правила (вимоги) скорочення штатів.
якості роботи
2. Вартість скорочення штатів.
3. Якість праці.
4. Найм.
5. Робочі години.

Джерело: узагальнено на основі звіту Doing Business – 2017 [7] та офіційних даних сайту:
http://doingbusiness.org/data/exploreeconomies [9]
Згідно зі звітом за 2017 рік [7] Україна займає 80 місце серед 190 країн світу за рейтингом Doing
Business – 2017 (табл. 3), що на 1 позицію вище у порівнянні із рейтингом Doing Business - 2016. Лідером на
даний момент є Нова Зеландія. За середнім підрахунком експертів Світового банку, один пункт в рейтингу
Doing Business, приносить державі близько 500-600 млн. дол. інвестицій.

№1, 2017
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Таблиця 3
Позиція України в рейтингу «Doing Business»
Doing
Doing
Doing
Doing
Doing
Doing
Doing
Doing
Business Business Business Business Business Business Business Business
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
142
145
152
137
112
96
81
80
134
118
112
50
47
76
24
20

Загальний рейтинг
Реєстрація підприємства
(Starting a business)
Отримання дозволів на
181
179
180
183
41
70
137
будівництво
(Dealing with construction
permits)
Наймані працівники
83
(Employing workers)
Підключення до системи
169
166
172
185
140
електропостачання
(Getting electricity)
Реєстрація власності
141
164
166
149
97
59
62
(Registering property)
Отримання кредитів
30
32
24
23
13
17
19
(Getting credit)
Захист міноритарних
109
109
111
117
128
109
101
інвесторів
(Protecting minority investors)
Оподаткування
181
181
181
165
164
108
83
(Paying taxes)
Міжнародна торгівля
139
139
140
145
148
154
110
(Trading across borders)
Забезпечення виконання
43
43
44
42
45
43
93
контрактів
(Enforcing contracts)
Вирішення
145
150
156
157
162
142
148
неплатоспроможності
(процедура банкрутства)
(Resolving insolvency)
Джерело: узагальнено на основі офіційних даних сайту: http://doingbusiness.org/data/exploreeconomies [9]

140

130
63
20
70
84
115
81
150

У порівнянні із 2016 роком, Україна покращила свої позиції за показниками:
реєстрація підприємства - з 24-го до 20-го місця;
підключення до електромереж – із 140-го до 130-го місця;
захист міноритарних інвесторів - із 101-го до 70-го місця;
забезпечення виконання контрактів - із 93-го до 81-го місця.
оподаткування – із 107-го до 84-го місця.
В самому звіті Doing Business – 2017 особливо відмічені реформи, проведені Україною в двох сферах:
захист міноритарних інвесторів та забезпечення виконання контрактів.
Але є сфери, в яких показники погіршилися або залишилися на тому самому рівні. Серед них:
- вирішення проблем із неплатоспроможністю – із 148-го до 150-го місця;
- міжнародна торгівля – із 110-го до 115-го місця;
- оподаткування - із 83-го до 84-го;
- реєстрація власності – із 61-го до 63-го місця;
- доступ до отримання кредитів – із 19-го до 20-го місця;
- реєстрація власності - із 62-го до 63-го;
- отримання дозволів на будівництво - із 137-го до 140-го.
Новий звіт демонструє, що необхідно більш рішуче впроваджувати реформи з дерегуляції, оскільки
Україна значно поступається сусіднім країнам: Грузія знаходиться на 16 місці, Польща знаходиться на 24 місці,
Румунія на 36, Білорусь на 37, Угорщина на 41, Молдова на 44, Туреччина на 69.
Рейтингом «Paying Taxes» оцінюється податкове навантаження середньостатистичного підприємства у
розрізі адміністрування та сплати корпоративного податку, соціальних відрахувань, податків, що утримуються
з доходів працівників підприємства, податків на майно, податків на передачу права власності, податків з
дивідендів та інших обов’язкових платежів, які має сплачувати бізнес. Крім цього, аналізується інформація
щодо періодичності подання податкової звітності та сплати податків, а також щодо затрат часу, необхідного для
виконання бізнесом свого податкового обов’язку. Рейтинг включає ще й оцінку процесів, які йдуть за сплатою
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податкових платежів, зокрема проведення податкових перевірок, отримання бюджетних відшкодувань,
адміністративні оскарження, що дозволяє зробити ґрунтовний аналіз податкових систем.
Індикатор «Оподаткування» оцінюється за такими показниками, як:
−
кількість податкових платежів;
−
час на розрахунок та сплату податків;
−
загальна податкова ставка (% від прибутку до оподаткування);
−
індекс процедур після подачі звітності та сплати податків, який вимірюється на основі оцінки:
- часу, витраченого на розрахунок відшкодування по ПДВ;
- часу, необхідного для отримання цього відшкодування;
- час, необхідного для виправлення помилок, коригування звітності, проведення та завершення
процедур податкових перевірок (податкового аудиту).
Порівняння показників України з показниками інших країн та груп країн (табл. 4 ) показує, що
Україна має сприятливі умови за такими показниками, як «кількість податкових платежів» та «індекс
процедур після подачі звітності», але завеликий час на розрахунок та сплату податків і порівняно високу
загальну податкову ставку.
Таблиця 4
Порівняння показників України за індикатором «Оподаткування» із іншими країнами та групами країн
Показник
Європа та
Нова
Україна
Польща
Грузія
Центральна ОЕСР
Зеландія
(рейтинг - 20)
(рейтинг - 47) (рейтинг - 22)
Азія
(рейтинг - 2)
Кількість податкових платежів
5,0
17,6
10,9
7,0
7,0
5,0
Час на розрахунок та сплату
355,5
221,5
163,4
152,0
271,0
270,0
податків
Загальна податкова ставка (%
51,9
33,8
40,9
34,3
40,4
16,4
від прибутку до
оподаткування)
Індекс процедур після подачі
79,3
71,9
85,1
96,9
92,2
87,2
звітності та сплати податків
(0-100)
Джерело: узагальнено на основі звітів Doing Business – 2017 [7] та Paying Taxes – 2017 [8], офіційних даних
сайтів: http://doingbusiness.org/data/exploreeconomies [9]; http://www.pwc.com/gx/en/services/tax/paying-taxes2017 [10]
Як зазначено в звіті «Paying Taxes 2017» в середньому компанії світу витрачають 251 годину на
розрахунки податків, підготовку звітності та їх сплату, виконують 25 платежів за середньою загальною
податковою ставкою 40,6% від прибутку до оподаткування.
В звіті «Paying Taxes 2017» Україна аналізується у порівнянні із 19 країнами Східної Європи та
Центральної Азії. Серед цих країн України має найнижчу кількість податкових платежів (разом із Грузією) - 5.
В інших країнах передбачено від 6 (Азербайджан) до 51 (Киргизія) платежу. Загальна податкова ставка є
однією з найвищих – 51,9% (випереджають Україну лише Білорусь - 54,8% та Таджикистан - 65,2%). Одним з
найвищих є показник часу на розрахунок податків - 355,5 (вище лише в Боснії та Герцеговині - 411 год.). За
індексом процедур після подачі звітності Україна знаходиться всередині даного міні-рейтингу.
Показники міні-рейтингу країн ЄС такі:
загальна податкова ставка: від 20,8% (Люксембург) до 62,8% (Франція);
час на розрахунок та сплату податків: від 52 год. (Сан-Маріно) до 453 (Болгарія) (Болгарія значно
випереджає інші країни ЄС, перед нею Угорщина з показником в 277 год.);
кількість платежів: від 4 (Норвегія) до 31 (Хорватія);
індекс процедур після подачі звітності: від 48,4 (Італія) до 98,6 (Сан-Маріно).
Якщо оцінка тієї чи іншої економіки за індикатором Paying Taxes збільшилася або зменшилася на 2%
або більше до крайньої межі, то зміни у податковому законодавстві, які призвели до цього, можуть бути
кваліфіковані як реформи. При цьому такі реформи поділяються на дві категорії: реформи, які спрощують
ведення бізнесу, та реформи, які ускладнюють ведення бізнесу. З 2004 р. у світі було проведено 443 реформи у
податковій сфері, що дозволили спростити ведення бізнесу.
До таких позитивних показників слід підходити критично. Так, зменшення кількості податкових
платежів в значній мірі є «штучним» з урахуванням змін, які були внесені в склад майнових та ресурсних
податків (табл. 5). Як бачимо, податки не були скорочені, вони лише були об’єднані в два податки, в межах
яких виділяються декілька підвидів.

Таблиця 5
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Трансформація кількості податків та зборів
2011-2014 рр.
з 2015 р.
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
Податок на майно, який складається з:
− податку на нерухоме майно, відмінне від
Плата за землю
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної земельної ділянки;
− транспортного податку
ділянки
− податку за землю
Рентна плата за транспортування нафти і Рентна плата, яка складається з:
нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та − рентна плати за користування надрами для
нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування видобування корисних копалин
трубопроводами
природного
газу та
аміаку − рентна плати за користування надрами в цілях, не
територією України
пов’язаних з видобуванням корисних копалин
Рентна плата за нафту, природний газ і газовий − рентна плати за користування радіочастотним
ресурсом України
конденсат, що видобуваються в Україні
− рентна плати за спеціальне використання води
Плата за користування надрами
Збір за користування радіочастотним ресурсом − рентна плати за спеціальне використання лісових
ресурсів
України
− рентна плати за транспортування нафти і
Збір за спеціальне використання води
нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування
Джерело: узагальнено на основі Податкового кодексу України [3]
Висновки. В останні роки спостерігається зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності
при тому, що позиція України в міжнародних рейтингах (зокрема «Doing Business» та «Pying Taxes») зростає.
Посилення рейтингу нашої країни у світовому економічному просторі в цілому та різних сферах зокрема
(торгівельній, фінансовій, соціальній тощо) є неможливим без формування міцної внутрішньої основи для
розвитку, яку і забезпечує система оподаткування. Незважаючи на деякі позитивні зрушення, Україна має
потенціал для вдосконалення інституціональних, адміністративних та економічних важелів в цій сфері. Разом з
тим, слід уникати заходів, які дозволяють «штучно» підвищити рейтинг країни без реального покращення в цій
сфері, оскільки це може негативно впливати на імідж та репутацію країни, спричиняючи недовіру до системи
державного управління та регулювання.
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