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Аннотация. В статье рассмотрены политико-экономические и исторические предпосылки
возникновения и развития, а также особенности современного этапа международной экономической
политики (МЭП). Раскрыты принципы, цели, методы и механизмы реализации МЭП на различных
структурных уровнях. Отмечена необходимость урегулирования отдельных аспектов деятельности ТНК в
современных международных экономических отношениях.
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Annotation. The article considers the political, economic and historical prerequisites of emergence,
development and peculiarities of the modern period of international economic policy (IEP). In article have defined
principles, aims, methods and mechanisms implementation of IEP on different structural levels. Has been mentioned the
necessary to improving of regulation the activity of TNK in the modern international economic relations.
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Актуальність проблеми. В умовах поглиблення інтернаціоналізації та глобалізації світогосподарських
процесів загострюються проблеми регулювання міжнародних економічних відносин. Зазначене зумовлює
необхідність поліпшеня усіх ланок міжнародної економічної політики. Особливої ваги набуває зазначена
проблематика для України під час реалізації та імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження проблем міжнародної економічної політики
здійснюється науковими установами, творчими колективами університетів, неурядовими організаціями в
Україні та за її межами. Великого значення надається даним питанням у Світовій організації торгівлі,
ЮНКТАД та ін. Істотний внесок щодо з‖ясування суті, принципів та форм реалізації міжнародної економічної
політики здійснили вітчизняні та зарубіжні науковці Ж. Атталі, В.Будкін, Я. Бхагваті, Р.Заблоцька, С. Краснер,
Д. Лук‖яненко, Т.Мельник, Г. Монтані, А. Румянцев, В. Сіденко, Р. Фіорентіні, О. Шнирков та ін.
Мета статті. Метою статті є з‖ясування принципів побудови міжнародної економічної політики,
системної взаємодії структурних і функціональних зв»язків. Зокрема, ієрархічна структура стосується
первинної ланки (фірма, підприємство), галузі, національної економіки, регіонального інтеграційного
об‖єднання, міжнародних економічних організацій. Функціональні зв‖язки мають прикладний характер (митнотарифна система, нетарифні обмеження) і значною мірою характеризують торговельні режими в процесі
історичного розвитку торговельно-економічних відносин.
Виклад основного матеріалу. Міжнародна економічна політика є продовженням державної
(національної) економічної політики в міжнародних відносинах, у глобальному середовищі. Основними
передумовами її виникнення (становлення) і розвитку стали формування світового товарного ринку на перетині
ХV–ХVІ ст., поглиблення та диверсифікація міжнародного поділу праці, спеціалізація окремих країн та регіонів
(ХVІІ–ХVІІІ ст.), утворення цілісної системи світового господарства (кінець ХІХ ст.), транснаціоналізація та
глобалізація економічних процесів (ХХ – початок ХХІ ст.).
У сучасних умовах посилилася тенденція до зростання економічної взаємозалежності країн на тлі
помітної диференціації між ними в рівнях соціально-економічного розвитку, що зумовило необхідність пошуку
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шляхів і механізмів поєднання їхніх різновекторних інтересів засобами й інструментами міжнародної
економічної політики. Ще однією важливою передумовою МЕП є вичерпання ресурсів традиційного
індустріального розвитку, загострення конкуренції в даній сфері економічної діяльності, що вимагає
узгодження позицій сторін відповідно до сучасних цивілізаційних цінностей, тобто не у військовий спосіб, як
це відбувалося раніше, а на дипломатичній основі, шляхом переговорів у межах міждержавних відносин,
регіональних інтеграційних об'єднань чи міжнародних організацій.
Головними віхами МЕП на попередніх етапах були запровадження вільної торгівлі (ХVІІІ ст.),
насамперед на європейському континенті, та прийняття в міжнародних валютних відносинах золотого
стандарту (ХІХ ст.), що значним чином прискорило розвиток міжнародних економічних контактів, сприяло
формуванню цілісної, урівноваженої міжнародної економічної системи.
Міжнародна економічна політика базується на трьох головних принципах: свобода, рівність і
взаємовигідний обмін [1, С.90]. Дані принципи сформульовані в різноманітних міжнародних документах.
Їхнє концентроване вираження та найповніше розкриття знайшло відображення у прийнятій у травні 1974 р.
на Спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН "Декларації про встановлення нового міжнародного
економічного порядку (НМЕП)", (резолюція 3201) та відповідної Програми дій. У грудні 1974 р. на 29-й сесії
Генеральної Асамблеї ООН було прийнято Хартію економічних прав та обов'язків держав (резолюція 3281). І
декларація, і хартія містять принципи, що повинні регулювати економічні відносини між державами.
Зазначені принципи становлять певним чином й основу міжнародної економічної політики, водночас не
вичерпуючи її змісту та різноманітних форм вияву. Засадничі принципи МЕП були суттєво доповнені
іншими важливими документами, прийнятими в межах ООН, її економічних підрозділів, на засіданнях
Групи 7, а потім Групи 20 найрозвиненіших і найвпливовіших держав світу. Окремі аспекти задекларованих
принципів знаходять своє відображення в діяльності ГАТТ – СОТ, МВФ, Світового банку тощо. Реальна ж
практика сучасних міжнародних економічних відносин засвідчує все ще існуючий величезний розрив між
проголошеними принципами та їхнім утіленням у життя, що було і залишається нагальним завданням МЕП.
У нинішніх умовах у наукових і політичних колах дедалі більше стверджується думка про необхідність
створення глобальної регуляторної системи, яка б ураховувала світові політико-економічні реалії та спиралася
на теоретично та методологічно обґрунтовані концепції, що об'єктивно відтворюють суть і зміст світового
господарства та міжнародних економічних відносин. Однією із провідних є гіпотеза гегемонії або центру
гегемоніальної сили, відповідно до якої і стабільне функціонування світогосподарської системи, і здійснення
оптимальної міжнародної економічної політики неможливе без ієрархічного (організаційного) елемента у
вигляді однієї домінуючої держави чи малої групи країн [2, S.206]. Такий висновок випливає з того, що, поперше, у глобальній регуляторній системі взаємодіє велика група держав, чим суттєво ускладнюється
узгодження їхніх інтересів. По-друге, чим більше країн залучено до системи МЕП, тим меншим є очікуваний
внесок кожної з них у розв'язання того чи іншого питання. По-третє, створеній системі буде постійно
загрожувати намагання окремих держав отримати переваги над іншими країнами внаслідок порушення правил
(торговельні обмеження, маніпуляції з валютним курсом тощо).
Так само як внутрішня економічна політика, МЕП має цілі різного часового проміжку: коротко-,
середньо- та довготермінові. Короткотермінові цілі спрямовані на досягнення певних результатів, пов'язаних із
поточними ринковими умовами (стабілізація цін, виконання договірних зобов'язань, корекція експортноімпортної політики з метою врегулювання проблем торговельного балансу тощо). Середньотерміновий
характер мають цілі, що передбачають поліпшення макроекономічної ситуації в країні на основі економічного
зростання (залучення іноземних інвестицій, поліпшення інвестиційного клімату, зміни в податковій системі,
залучення зовнішніх кредитів, забезпечення стабільності національної валюти тощо). Довготермінові виміри
притаманні цілям структурного характеру: зміна позиції країни в міжнародному поділі праці, трансформація
структури виробництва й експорту внаслідок визначення профілю міжнародної спеціалізації, забезпечення
сталої рівноваги платіжного балансу.
МЕП характеризується розгалуженою, ієрархічною інституційною структурою мега-, мета-, макро-, мезота мікрорівнів. Мегарівень є глобальним за своєю суттю і передбачає діяльність Економічної і Соціальної ради
ООН, інших її економічних підрозділів, Світової організації торгівлі, МВФ і Світового банку, ЮНКТАД,
Міжнародної організації праці, ЮНІДО тощо. На зазначеному рівні обговорюють й ухвалюють рішення, що
зачіпають усі без винятку країни світу та всі сфери економічної діяльності глобальних масштабів (Цілі розвитку
тисячоліття, торгівля, інвестиції, фінанси, банківська діяльність, зайнятість та міжнародна міграція робочої сили
тощо). Незважаючи на глобальність програм, заходів і рішень, що ухвалюють на даному рівні, вони в переважній
більшості забезпечуються відповідними ресурсами, засобами, механізмами й інструментами реалізації.
Метарівень МЕП притаманний діяльності регіональних інтеграційних об'єднань, у межах яких, залежно
від досягненої стадії інтеграційної взаємодії, координуються та узгоджуються або окремі сфери економічної
політики (торговельна, промислова, аграрна, фінансова, митна, структурна тощо). На ранніх, початкових
стадіях інтеграції предметом МЕП є переважно торговельні, митні питання (преференційна зона, зона вільної
торгівлі). На наступних етапах (митний союз, спільний ринок) формується спільна торговельна політика
інтеграційного об'єднання щодо третіх країн і вирішується комплекс питань, пов'язаних із забезпеченням
"чотирьох свобод", тобто вільного пересування в межах об'єднання товарів, послуг, капіталу та робочої сили. В
умовах єдиного ринку, економічного і валютного союзу запроваджують спільну та єдину економічну політику
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наднаціонального характеру (Спільна сільськогосподарська політика ЄС й інші секторальні політики, єдина
грошово-кредитна політика зони євро тощо).
Національно-державний (макрорівень) МЕП має чотири основних виміри: держава – міжнародні
економічні та фінансові організації; держава – регіональне інтеграційне (торговельне) об'єднання
(угруповання); держава –держава; держава – ТНК, банківські, фінансові, інвестиційні й інші зарубіжні
юридичні особи. На даному історичному етапі державний рівень залишається головним, визначальним у
здійсненні міжнародної економічної політики з огляду на реалізацію національних економічних інтересів у
глобальному середовищі.
Мезорівень МЕП охоплює галузеву взаємодію, насамперед у споріднених сферах, що знайшло своє
втілення в укладанні низки товарних угод (з вовни – 1928, з олова – 1931, із цукру – 1931, з пшениці – 1933, з
кави – 1962, з какао – 1972 та ін.). Головною метою міжнародних товарних угод є стабілізація цін на відповідні
товари на світовому ринку шляхом створення стабілізаційного резерву, встановлення в межах норм і правил
ГАТТ – СОТ експортних квот, прямого скорочення експорту. Стабілізаційні резерви створюють у формі товарів
чи готівки із внесків членів угоди та використовуються для інтервенцій при регулюванні цін.
Нарешті, мікрорівень МЕП є найнасиченішим і найдинамічнішим у контексті як кількості суб'єктів
(лише ТНК налічується близько 80 тис. та 800 тис. їхній філій), так й обсягу трансакцій (десятки і сотні
мільярдів упродовж року). Водночас діяльність ТНК залишається найменш урегульованою в міжнародноправовому аспекті [3, С. 619–621], що часто-густо породжує серйозні колізії у їхніх взаємовідносинах з
національними державами (Брітіш Петроліум – США, 2010).
У структурі міжнародної економічної політики важливе місце посідають механізми й інструменти її
реалізації. Міжнародні угоди та договори є традиційною формою інституціоналізації двосторонньої та
багатосторонньої економічної співпраці. У них визначено напрями й умови міжнародної співпраці, принципи
розв'язання спорів, шляхи урегулювання торговельних і платіжних балансів, правила кредитно-інвестиційної
політики тощо. Транснаціоналізація й економічна глобалізація спричинили трансформацію змісту та форм
міжнародних угод і договорів. По-перше, двосторонні угоди, що переважали на попередніх етапах, поступилися
місцем багатостороннім. По-друге, угоди, у яких детально визначали масштаби та форми економічної
співпраці, замінені на рамкові угоди, що визначають головним чином принципи такої взаємодії. По-третє, у
процесі формування міжнародної економічної політики держави відмовилися від детальних короткотермінових
договорів (терміном до одного року) на користь багатосторонніх рамкових і довготермінових. По-четверте,
товарні угоди трансформувалися в економічні, що охоплюють не лише товарний обмін, а широке коло
співпраці у сфері виробництва, науки і техніки, фінансів, кредиту, інвестицій, технологій тощо.
В інституційній структурі МЕП зростає роль та значення міжнародних економічних і фінансових
організацій. Відносно мирна друга половина ХХ ст., позитивна світова економічна динаміка, що
супроводжувалася поглибленням і диверсифікацією міжнародного поділу праці, транснаціоналізацією
виробництва й обміну, економічною глобалізацією, сприяли появі низки міжнародних міждержавних і
недержавних організацій, генетично пов'язаних із першими міжнародними організаціями початку ХІХ ст. Нині
розрізняють глобальні, регіональні, універсальні та спеціалізовані міжнародні організації, які в сукупності
становлять розгалужену інституційну систему міжнародної економічної політики.
Серед основних інструментів МЕП – міжнародні ціни, що мають об'єктивну ринкову основу, але
можуть коригуватися в певних межах міжнародними організаціями (цінова політика ОПЕК щодо сирої нафти );
міжнародна валюта (СПЗ, євро); тарифні ставки та нетарифні обмеження у форматі СОТ. Інструменти
міжнародної економічної політики можуть мати міжнародний і наднаціональний характер. Останній
притаманний інтеграційним об'єднанням найвищого рівня (економічний і валютний союз).
У використанні засобів й інструментів МЕП існує два основних підходи: заснований на жорстких
правилах і дискреційний [4, P. 80]. Прибічники жорстких правил орієнтуються, по-перше, на стандартні наукові
висновки міжнародної мікроекономіки та міжнародної макроекономіки, які ставлять певні умови, рамки й
обмеження для МЕП. По-друге, правила розглядають як детермінанти для тих, хто розробляє та реалізує
економічну політику, як засіб проти сваволі та зловживань із боку вищих чиновників. По-третє, правила
оцінюють у контексті передбачуваності політичних дій різного спрямування з тим, щоб утримувати "вікно
можливостей" для приватного сектора ухвалювати рішення щодо ресурсного наповнення бізнесової діяльності.
По-четверте, слідування правилам дозволяє утримувати відносну соціально-економічну рівновагу під час
форсмажорних обставин (економічні кризи) та долати їхні негативні наслідки (наприклад, виконання заходів
економічної політики відповідно до характеру коливань економічної кон'юнктури).
На користь дискреційного підходу наводять такі аргументи. По-перше, засновані на правилах
системи регулювання на практиці часто виявляються не такими дієвими як стверджує економічна теорія. Подруге, чинні правила впливатимуть на стандарти ведення економічної політики доти, поки покарання за їх
порушення будуть достатніми аби гарантувати слідування їм. Прикладом може служити недотримання
Грецією впродовж тривалого часу маастрихтських критеріїв конвергенції, що зумовило не лише глибоку
соціально-економічну кризу в самій країні, але й поставило під загрозу стійкість монетарного союзу в зоні
євро. По-третє, не існує підтверджень про додаткові вигоди від передбачуваності політики, заснованої на
правилах, з огляду на те, що жодна модель чи прогноз не можуть урахувати всієї сукупності впливу
внутрішніх і зовнішніх чинників на перебіг економічних подій, багато з яких до того ж мають стохастичний
(вірогіднісний) характер. По-четверте, базуючись на "точному настроюванні", правила зменшують ризики в
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умовах стаціонарного стану економіки. Водночас ризики збільшуються через відсутність гнучких механізмів
пристосування до змін, що періодично відбуваються в операційному середовищі.
Отже, система міжнародної економічної політики включає в себе розгалужені структурні зв‘язки між її
елементами різного ієрархічного рівня та сукупність функціональних відносин, які є динамічними, гнучкими,
швидкоплинними, зумовленими динамікою глобальної економічної системи.
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Актуальність теми. Сучасний розвиток світового господарства перебуває під впливом процесів
глобалізації економіки та розвитку інформаційного суспільства. Саме лібералізація зовнішньоекономічних
зв‘язків, розширення участі у світогосподарських зв‘язках країн з новими ринками, а також розширення
спектру послуг на основі новітніх технологій, зокрема, інформаційно-комунікаційних, значно впливають на
динаміку і структуру світового ринку послуг. Тому необхідно досліджувати ці проблеми в контексті
забезпечення конкурентних переваг України на світовому ринку послуг.
Постановка проблеми. Світовий ринок послуг в умовах глобалізації зазнає значної трансформації під
впливом процесів лібералізації зовнішньоекономічних зв‘язків, розвитку інформаційних технологій, розвитку
нових послуг, посилення глобальної конкуренції, що відповідає засадам постіндустріального суспільства.
Послуги посідають значну частку у ВВП і зайнятості багатьох країн світу. Це потребує забезпечення
кваліфікованими кадрами, ефективним менеджментом, впровадження інновацій, фінансового і правового
забезпечення та ін. Ці проблеми особливо актуальні для України, оскільки саме розвиток сфери послуг на
основі інформаційно-комунікаційних технологій сприятиме переходу на новий технологічний рівень,
стимулюватиме стійке зростання і створення нових робочих місць в нових наукоємних галузях, що обумовить
ріст зайнятості і добробуту громадян та забезпечить конкурентні позиції на світовому ринку товарів і послуг.
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Аналіз останніх досліджень. Проблеми становлення і розвитку суспільства послуг досліджені в
фундаментальних працях відомих західних вчених, зокрема, Д. Белла, Е.Тоффлера, Г.М. Маклюена, М.
Кастельса, П.Друкера, Е.Масуди та ін.
Значний вклад в розробку цих проблем внесли відомі українські вчені, серед яких А.М. Поручник, Т.М.
Циганкова, Р.О.Заблоцька, Т.М.Мельник та ін. Вони вважають, що розвиток сфери послуг на основі новітніх
технологій може стимулювати в Україні економічне зростання, розвиток людського капіталу, зайнятість,
міжнародну конкурентоспроможність на міжнародних ринках товарів і послуг.
Виклад основного матеріалу. Головним трендом розвитку світової економіки в умовах глобалізації є
швидко зростаючий сектор послуг, що є основною характеристикою постіндустріального суспільства. Це
пов‘язане з ростом виробництва в різних галузях економіки, що обумовлює розвиток відповідних структур з
надання послуг – транспортних, логістичних, інформаційних, сервісних, кредитних, страхових, ділових, правового
забезпечення, освітніх та ін. З іншого боку, динамічне зростання сектору послуг обумовлене зростанням попиту
на послуги внаслідок зростання добробуту населення в багатьох країнах світу, насамперед, послуг освіти,
медицини, дозвілля, туризму, культури та ін.
Сучасний розвиток сфери послуг підтверджує положення концепції постіндустріалізму,
що
сформувалася в 70-х рр. минулого століття, одним з основоположників якої є професор соціології Гарвардського
університету Данієль Белл. У своїй праці «Настання постіндустріального суспільства» (1973 р.) Д. Белл
охарактеризував його як «суспільство, в економіці якого пріоритет перейшов від переважного виробництва
товарів до виробництва послуг, проведення досліджень, організації системи освіти і підвищення якості життя, в
якому клас технічних спеціалістів став основною професійною групою і, що найважливіше, в якому впровадження
нововведень все більшою мірою залежить від досягнення теоретичних знань» [1].
Концепція
Д.
Белла
співпадає
з
положеннями
концепції
постіндустріалізму
американського філософа, соціолога і футуролога Е. Тоффлера про хвильовий характер розвитку суспільства, за
якою на основі нової технологічної революції воно проходить три хвилі розвитку – аграрне суспільство,
індустріальне суспільство та постіндустріальне або інформаційне суспільство [2]. Саме ці процеси набули
розвитку в умовах формування шостого технологічного укладу і засад четвертої промислової революції.
З другої половини 90-х рр. у світовому господарстві спостерігається зростання частки сектору послуг
у ВВП у всіх групах держав (Рис.1.) Лідерами у розвитку сфери послуг є найбільш розвинені країни, якими є
країни ОЕСР та країни Європейського Союзу. При цьому країни-лідери не лише надають найбільший обсяг
послуг, але й забезпечують їх найрізноманітнішу номенклатуру та стають колективним монополістом окремих
видів послуг. Так, у 90-х р. XX –на початку XX ст. у структурі ділових послуг у світі 80–90% обсягу
припадало саме на провідні ринкові країни.
У низці країн, зокрема, Греції, Великій Британії, Мальті, Кіпрі та Люксембурзі частка сектору послуг
у ВВП перевищує 80% (Рис. 2). В Ірландії, наприклад, частка вартості експорту послуг перевищує частку
традиційних сировинних та промислових товарів.
Слід відмітити, що лідируючі на світових ринках держави проводять цілеспрямовану політику
підтримки національних виробників послуг. При цьому найбільш ефективними є непрямі засоби підтримки –
сприяння науково-технічному прогресу, формування зон прискореного технологічного розвитку – технополісів
та технопарків, реалізація промислово-технологічних програм, підготовка висококваліфікованих кадрів.
Важливим компонентом державної політики сприяння розвитку сфери послуг є забезпечення нормативноправової бази, яка регламентує права й обов'язки учасників ринку послуг.
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Рис. 1. Додана вартість сектору послуг як % ВВП
Джерело: Структурні трансформації у світовій економіці: виклики для України / Аналітична доповідь / В.Р.
Сіденко (керівник проекту) та ін. – Київ: Заповіт, 2017. – с. 19.
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Під впливом розвитку новітніх технологій, комунікацій, інновацій, раціоналізації виробництва
змінюється структура світового ринку послуг – зростає частка фінансових, інформаційних, інженерних,
консультаційних, ділових, управлінських, освітніх та інших послуг. Водночас відносно зменшується частка
інших послуг. Так, у 1990-2016 рр. відбулося помітне зниження відносної частки транспортних послуг у
сукупному світовому експорті послуг з 31,3% до 18,9% [3,48], що пов‘язане із зменшенням транспортних
витрат у вартості продукції, раціоналізацією розміщення виробництв, розвитком інфраструктури,
вдосконаленням транспортних перевезень, зокрема, за рахунок логістики.
Важливу роль в економіці багатьох країн світу відіграють туристичні послуги, що є наслідком
лібералізації міжнародних зв‘язків в умовах глобалізації, зростання добробуту громадян в багатьох країнах,
розвитку міжнародних комунікацій та туристичної інфраструктури. Хоча частка туристичних послуг загалом у
світі у 2016 р. порівняно з 1990 р. знизилася з 33,7% до 25%, в деяких країнах світу ці послуги відіграють в
економіці провідну роль. Так, в експорті послуг Малайзії вони становлять 50,9%, Іспанії – 47,6%, Італії –
40,5% [3,49]. Серед країн-лідерів за обсягами міжнародного в‘їзного туризму – Туреччина, Італія, Китай,
Іспанія, США та Франція (Рис.3).
Під впливом процесів фінансової глобалізації на світовому ринку зростає частка фінансових і
страхових послуг, частка яких у 1990-2016 р. зросла з 4,43% до 8,6%, а в країнах ОЕСР – з 5,2% до 10%, тобто
вдвічі [3, 49].
Динамічний розвиток сфери послуг обумовив зростаючий попит на висококваліфіковану робочу силу
на світовому ринку праці. Як відмічав Д. Белл, постіндустріальне суспільство передбачає виникнення
інтелектуального класу, представники якого на політичному рівні виступають як консультанти, експерти або
технократи» [1].
Це положення набуло розвитку в теоріях креативної економіки, що заснована на індивідуальній і
колективній творчості, майстерності і таланті, здатна створювати добробут і робочі місця за рахунок
використання інтелектуальної власності [4]. Р. Флорида у книзі «Креативный класс. Люди, которые меняют
будущее» (2001 р.) обгрунтував настання пост-інформаційної епохи, для якої інформація і знання – це ресурс, а
рушійною силою і головною цінністю виступає творчість [5].
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Рис. 2. Країни світу з найбільшою часткою сфери послуг в структурі ВВП (доля сфери послуг, %)
Джерело: World Bank. World Development Indicators Data Bank. – http://databank.worldbank.org/data/
Тому на світовому ринку праці зростає попит на висококваліфікованих та креативних працівників,
зокрема, програмістів, менеджерів, консультантів, фінансистів, що зайняті в сфері послуг (Рис.4). За даними
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ООН, у 2010-2014 рр. зайнятість у сфері послуг у розвинених країнах світу становила понад 70%, а в США та
Люксембурзі перевищувала 80%.
Та найбільш значні зміни у сфері послуг, розвитку продуктивних сил, виробничих відносин,
технологіях, комунікаціях пов‘язані з розвитком інформаційного суспільства, яке перебуває у стадії
формування з другої половини ХХ ст. і суттєво відрізняється від попередніх. Принципова відмінність
інформаційного суспільства від попередніх технологічних укладів полягає в тому, що ключові різновиди
людської діяльності базуються на генеруванні знань і обробці інформації, глобально організовані в
інформаційні мережі, що функціонують в реальному часі як єдине ціле завдяки інфраструктурі
телекомунікацій. Як відмічають фахівці, революцію в інформаційних технологіях за її потенціалом і силою
впливу на суспільство можна порівняти лише з промисловою революцією, що мала фундаментальний вплив на
діяльність людини, її життя, рівень освіти, способи спілкування, свободу вибору.
Розвиток інформаційних технологій вплинув на галузеву структуру економіки. Так, за прогнозами
американських аналітиків, в США перехід до інформаційного суспільства завершиться приблизно до 2020 р.,
коли в сфері матеріального виробництва буде задіяно лише 17% населення, а решта – в сфері інформаційного
обслуговування, освіти і дозвілля.
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Рис. 3. Міжнародний в’їзний туризм, 2014 р. (тис. чол.)
Джерело: Human Development Report 2017 Human Development for Everyone.-New York – Oxford: Oxford
University Press, 2017. (с. 245-249).
Під впливом розвитку інформаційного суспільства в країнах світу динамічно зростає виробництво і
експорт інформаційно-комунікаційних послуг (таблиця 1). Найбільш помітне зростання з 1990 р. мали Бразилія,
Китай, Японія, Німеччина, Іспанія, Швеція, Республіка Корея, Сінгапур. За прогнозами дослідницької компанії
IDC, світовий ринок ІТ-послуг до 2020р. перевищить 700 млрд доларів а зростання ринку за чотири роки
складе майже 13% [6].
В цілому ринок IT-послуг і бізнес-послуг (бізнес-консалтинг і аутсорсинг основних бізнес-процесів) в
2020 році перевищить 1 трильйон доларів. Найбільші продажі ІТ - та бізнес-послуг припадають на США, а
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найвищі темпи зростання будуть демонструвати країни Латинської Америки, Близького Сходу і Африки.
Світові витрати на IT в 2017 році можуть досягти 3,5 трлн доларів.
Україна має сприятливі передумови для розвитку сфери послуг, найперше, на основі новітніх
технологій. Вже зараз інформаційні технології стають однією з пріоритетних інноваційних галузей української
економіки, орієнтованою на глобальний ринок. Експорт комп'ютерних технологій стає одним із головних
джерел надходжень до бюджету і піднімає позиції України у світових рейтингах. Доходи від експорту ІТтехнологій посідають в Україні третє місце після продукції агропромислового комплексу та металургії. За
оцінками, інформаційна галузь демонструє стабільний приріст експорту від 2013 року, а з 2015 р. стала третьою
сферою в Україні за обсягом експорту, досягнувши позначки у 2,5 мільярди доларів, що формує 3%
українського ВВП [7]. За прогнозами, ІТ-галузь збереже третє місце в експорті України і в 2017р. і до 2020р.
може зрости в два рази [6].
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Рис. 4. Зайнятість в сфері послуг в 2010-2014 рр. (відсоток від усіх зайнятих)
Джерело: Human Development Report 2017 Human Development for Everyone.-New York – Oxford: Oxford
University Press, 2017. (с. 238-241).
За даними Комітету з інформаційних технологій Європейської бізнес асоціації (ЕВА), у першому
півріччі 2017 р. обсяг експорту комп'ютерних та інформаційних послуг з України виріс до 1,256 млрд. дол. або
на 18,3% порівняно з першим півріччям 2016 року. Водночас виплачені до державного бюджету податки вже
перевищили минулорічні показники на третину і досягли 3,69 млрд. гривень.
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Значного розвитку набули послуги фрілансерів. Починаючи з 2009 року, обсяги експорту цих послуг
зросли із 290 тисяч доларів до 2,3 мільярда доларів США у 2016 році. Зараз Україна – сьома у світі за кількістю
фрілансерів. За оцінками, сукупний експорт ІТ-послуг фрілансерів досягає 3,2–3,3 млрд. дол. [8].
В країні зареєстровано понад дві тисячі стартапів, у тому числі і в ІТ-галузі, які демонструють стрімке
зростання – до ста відсотків на рік. Динамічний розвиток галузі інформаційних технологій забезпечується
потужним кадровим потенціалом, що становить понад 100 тисяч ІТ-фахівців, що є найбільшим в Європі, із
очікуваним збільшенням до 200 тисяч вже в наступному році. Це забезпечить зростання інформаційнокомунікаційної галузі та її конкурентоспроможність на світовому ринку послуг.
Таблиця 1
Експорт інформаційно-комунікаційних послуг країн світу як % від сукупного обсягу експорту
послуг (за даними статистики платіжних балансів)
Країни
1990
1992
1995
2000
2005
2010
2015
2016
Україна
..
..
13,5
8,9
7,6
17,3
31,4
..
Бразилія
..
..
21,6
47,6
43,0
46,7
56,4
54,7
Китай
18,4
32,6
23,5
11,9
20,9
–6,1
38,2
40,4
Індія
..
..
..
55,0
67,2
64,1
67,3
..
ПАР
9,5
7,5
15,4
10,3
9,8
13,2
16,9
17,5
Росія
..
..
21,8
19,3
23,7
30,4
32,1
30,9
Японія
..
..
..
29,0
19,8
24,9
23,0
24,4
Канада
44,9
47,2
50,2
33,8
39,3
42,7
40,8
38,9
США
14,4
15,3
15,8
18,2
19,8
22,4
22,7
23,6
Швейцарія
15,7
15,5
15,9
18,4
19,8
21,5
29,4
29,0
Велика
..
26,3
25,1
30,1
30,4
34,5
35,7
37,5
Британія
Фінляндія
32,8
36,0
42,2
42,1
32,3
39,6*
50,6
48,9
Франція
29,8
22,1
24,8
33,2
36,3
34,4
40,6
40,6
Німеччина
18,7
23,0
26,8
30,0
32,9
36,6
39,7
40,7
Італія
28,0
21,9
15,5
24,8
30,1
30,8
30,8
31,4
Іспанія
9,5
8,6
13,8
..
..
..
27,0
27,8
Польща
..
..
14,8
15,0
17,4
33,0
32,1
33,3
Швеція
14,2
14,8
18,3
38,9
38,5
46,4
45,7
46,6
Р.Корея
24,2
26,2
29,0
23,0
19,1
15,2
23,1
26,1
Малайзія
..
..
..
38,5
19,4
20,2
23,7
..
Сінгапур
..
..
16,9
20,4
22,2
22,9
29,4
29,1
* 2012р.
Джерело: Структурні трансформації у світовій економіці: виклики для України / Аналітична доповідь / В.
Сіденко (керівник проекту) та ін. – Київ: Заповіт, 2017. – с. 48.
Динамічний розвиток інформаційних технологій дозволив Україні піднятися в рейтингах світових
агенцій. Так, вона посіла 24 місце у рейтингу Human Capital Index 2017, 11 місце у ТОП-50 розробників світу,
24 місце у ТОП-55 країн, найбільш привабливих для аутсорсингу, сьоме місце за якістю та ефективністю
фрілансерів, 14 місце в галузі науки і технологій рейтингу The Good Country Index [8].
Висновки. Інтенсивність поширення інноваційних процесів у світовій економіці вимагає від України
реакції на важливі економічні виклики. Необхідно розвинути здатність своєчасно й ефективно впроваджувати
передові досягнення в галузях науки, техніки і новітніх технологій, оскільки вплив науково-технічної та
інноваційної сфер сприяє швидкому економічному зростанню держави.
Можливості і темпи економічного зростання в умовах постіндустріального суспільства будуть
залежати від інноваційного середовища, яке включає економічну свободу, умови для розвитку бізнесу,
конкурентоспроможність, доступність венчурного капіталу, ставлення суспільства до комерційного успіху,
рівень виконання контрактів, а також формування відповідної правової бази.
В умовах розвитку постіндустріального суспільства для країн світу відкривається перспектива
ефективного соціально-економічного розвитку. Ті країни, які візьмуть на озброєння такі нематеріальні чинники,
як знання, інформація і творчий підхід, будуть лідерами в новому столітті.
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In the last decades, the theoretical issues of the multinational firms were among the most important issues of
economic research. They were and remain at the center of the debates in world economic literature. Over the years,
several main theoretical approaches to the analysis of MNE emerged and several schools of their modern analysis arose.
Attention to this issue is reinforced by new trends in the development of international production.
The global financial crisis had a significant impact on the movement of foreign direct investments and
international production by MNEs. It broke off the wave of investment boom observed since 2003, and led to
significant changes in the structure and geographical areas of foreign investment. The decline in annual FDI outflows
lasted almost two years and stopped only in mid-2009, and then the growth of capital export resumed. Although the
international production by multinational enterprises has not decreased significantly, some changes in the strategy and
directions of the investment activity of MNEs took place. Also in the post-crisis years new features of modern global
companies revealed even brighter that require improvement of the international firm theory and research methodology
of their external operations.
The evolution of MNE theories. Beginning with the scientific papers of S.Hymer that actually initiated the
study of FDI and MNEs as a new special area of economic theory in 60-70s of the XX century, the issue of direct
control or specific assets of international firms was considered in various aspects [ 1 ]. S.Hymer was among the first to
draw attention to the need of distinguishing between foreign direct and portfolio investments, based on the criteria of
direct control over foreign assets. Such control is required for the company, engaged in international investment,
primarily to overcome the competition of other foreign enterprises and companies of the country, where the capital is
exported.
R.Vernon analyzed the emergence process of international firms and their networks of enterprises through the
study of new product introduction into the market and its life cycle. He tried to prove the correlation between the
evolution of cross-border exchange and international production of commodities and the phases of their life [2, p.190207]. The product life-cycle model gave a scientific credence to the hypothesis that at the mature product stage
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international firms carry out direct investments mainly in the industrialized countries and organize the production of
commodities in its affiliates for sale on local markets. At the standardized product stage the cost-related motives lead to
the search for a new location of production – with lowest possible wages. The new direct investment flows occur and
the production is transferred to the developing countries with a current demand for commodities in the bargain (newly
industrialized countries). Oligopolistic competition loses its force and the delocalization of production can be carried
out not only in the form of direct investment, but also through the sale of license or subcontract [ 3, p.255].
Further empirical verification of the product life-cycle theory and study of the situation on the example of
individual industries (electronic, oil industry and others) revealed a number of specific models of the strategy and
features of investment by MNEs [ 4; 5].
Within the frame of industrial organization theories the study of internal (intrafirm) operations and transaction
costs also contributed to better understanding of the nature of international corporations. M. Casson, P. Buckley and R.
Caves argued for the need of analysis of the international production by MNEs through the study of the effectiveness of
transactions between the separate production units most insistently [6, p.32-66; 7]. An important component of the
theory is the introduction of the concept of markets internalization (exchange), resulting in a reduction of ―expenditures
for business‖ – transaction costs [8]. The study of this issue has not still lost its relevance, especially in the context of
the development of international production fragmentation and intra-firm trade.
Macroeconomic view of the process of FDI export, whether in the interpretation of K. Kojima and T. Ozawa,
or in the context of the theory of capital-market imperfections of R. Aliber, also expanded the idea of the possible
causes of internationalization and motives of firms to transfer production abroad [9; 10]. They attracted the attention of
researchers to the nature of monopolistic advantages of MNEs, such as ownership of patents and special knowledge, the
role of translation risks and exchange premium in determining of the capital flows directions, as well as trading
strategies of these firms and their impact on the host country [11, p.29].
The previously mentioned areas of researches of the international production became the basis of the formation
of MNEs theory at an early stage of its development (60-80s of the XX century). Subsequently, many of these ideas
were reflected in the new methodological approach to the study of capital internationalization reasons – the eclectic
paradigm of J. Dunning [12; 13]. The name of J. Dunning concept by itself says that it combines some elements of very
different theoretical approaches to the study of MNEs. In this sense it is not a completely new theory. The eclectic
paradigm attempted to offer a general approach to the study of reasons of international production growth by MNEs.
The advantages of ownership, internalization and location became its key categories. In terms of these categories J.
Dunning studied why the firm is trying to retain full control over its assets abroad, why it does not transmit them to
other companies through licensing agreements, as well as what determines the choice of affiliates location of
international companies [ 14 ].
Although the eclectic paradigm does not give comprehensive answers to all the issues related to the emergence
of multinational enterprises and the features of their modern practices, it gave systematic approaches to the study of
many aspects of MNEs activities. In 80-90s of the XX century a large number of researchers studied the peculiarities of
MNEs foreign operations in reliance on this methodology. However, at the beginning of the XXI century an increasing
number of scientists began to use other research methodologies of multinational enterprises.
The evidence of new approaches to the determination of MNEs‘ essence became a development of the network
theory of the firm [15]. Ch. Bartlett, S. Ghoshal among the first offered to treat the international firm as a network of
various structural units. The network character determines the key difference between MNEs and national firms, and
hence can be considered as the distinguishing feature of such firms. MNEs network theory focuses on the fact that the
greatest competitive advantage of these firms is creation of a complex system of long-term relationships with private
and independent enterprises. M. Forsgren, U. Holm, U. Anderson consider the MNE affiliates to be the main source of
its competitive advantage as they build deep and lasting relationships with local business partners, and with the related
departments of the company. Special competitive assets of the firm can be created and saved because of these particular
relationships [16, p.802]. An important element of MNE network structure are subcontracting suppliers linked to these
firms through the non-equity control mechanisms. Therefore, the network theory focuses also on the distribution of nonequity forms of MNE operations in recent years. Namely this network of relationships is the main asset of the company
and creates a synergy of industrial, financial and marketing effectiveness [ 17, 1095-1110].
Another group of researchers (B. Kogut, U. Zander) consider the capability to accumulate, create and transfer
knowledge to be a key characteristic of MNE [ 18, p.625]. The competitive advantages of MNEs are caused by features
of their knowledge. This feature of MNE knowledge prevents the possibility of its imitation by competitors [ 19, p.768790]. There are certain characteristics of knowledge, such as uncertainty of cause-and-effect relationships, complexity
and lack of a formalized knowledge that makes it extremely difficult to copy these specific assets. B. Kogut, N. Foss, U.
Zander in their theory of the firm, based on knowledge, justify that MNE is a social institution that creates knowledge
and organize its international transfer. They believe that the capability to create and transfer knowledge within the
corporation is a key competitive advantage of MNE [20, p.405-410]. The adherents of this approach consider the
concept of ‗tacit‘ or ‗embedded knowledge‘. MNE is an extremely effective mechanism for the transfer of such tacit
knowledge as compared to traditional external market mechanisms [21, p.340-345]. Tacit knowledge, opposed to
conventional knowledge in form of patents, licenses, drawings, documentation, are a set of skills, practices and models
of communication. They occur on the basis of long-term relationships with partners – customers, suppliers,
subcontractors and other actors of MNE network.
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Knowledge-based theory determines that the main feature of international firms is the possibility of the tacit
knowledge transfer, which cannot be successfully transmitted through market mechanisms. The capability of the
business units of company to assimilate knowledge is a crucial parameter of the knowledge transfer process within the
corporation. The affiliates differ in their capability to implement innovations and this will significantly affect the nature
and extent of the knowledge transfer from other business units of MNE. As corporate structure of MNE affects the
process of knowledge creation and transfer Ch. Bartlett and S. Ghoshal offer to consider MNE as ‗differentiated interorganizational network‘ [22 ]. The business units of MNE differ from each other, so these corporations can be defined
as ‗differentiated inter-organizational systems‘. The key knowledge of MNE is created in its various branches and then
moves within integrated business units of the company [23, p.802-805]. Knowledge-based theory changes the
traditional understanding of the role of affiliates in the innovation process. Instead of wide-spread stereotyped belief
that main company (parent company) dominates in this process and subsidiaries play a secondary role, the theory, on
the contrary, drew attention to the high competence and potential of foreign units of MNE in the creation of knowledge
[24, p.87-94].
The distribution of global value chains produces increasing influence on the development of modern theory of
the international production. Several modern concepts, in particular ―trade in task‖ and ―international fragmentation of
production‖, focuses on the new trends of evolution of international operations of firms [25, p.593; 26, p.794-780]. The
founders of the theory of international fragmentation of production were G. Grossman and E. Rossi-Hansberg. In a
series of publications for 2007-2012 years they proposed the term ‗international fragmentation of production‘, and
subsequently developed a new theory of ―trade in task‖, and the concept of fragmentation of international production
became the part of it [27, p.1978].
The theory of international fragmentation of production argues that the production process is to be divided into
separate stages (fragments that will be disposed in different locations). The distribution of the production process into
separate blocks and arrangement of these units in the locations with the most attractive conditions reduces the overall
production costs. The motives of fragmentation significantly expand when it covers different countries. This is due to
the different prices of factors of production, distinctions in the access to technology and human capital.
Transferring the stage of assembly operations abroad occurs in those industries where the technological
process allows separating labor-intensive operations from other stages of production. Assembly operations in the
electronic and electrical industry are the one of the most vivid examples of this organizational model of production. One
of the first models of such fragmentation of production by MNEs was the spread of offshoring between countries with
different levels of factor endowments and distinctions in technological opportunities [ 28, p.31-40].
The theory of international production fragmentation, which considers both production and exchange of
intermediate goods and services in the global networks of MNEs, allows integrating new approaches to the international
trade theory (the trade in task theory) and the latest concepts of FDI (the network concept of MNE, the concept of
global value chains). Based on this, it explains the evolution of the international division of labor and the modern
features of venture capital movement, as well as the exchange of goods and services. Namely fragmentation of
international production underlies the evolution of international trade and the geographic relocation of industries from
one country to another. It generates a distribution of separate, ever smaller functions, tasks between countries. Such
distribution is carried out in the global value chains, organized and controlled by MNEs [29, p.224-236].
Development of operating fragmentation as a key feature of the global system of international production was
accelerated by two interrelated processes. The first one is a rapid progress of technology, allowing the industry to divide
value chain into small, ‗compact‘ links. The second one is that technological innovation ‗squeezed‘ the distance
separating the countries and improved the speed, efficiency and effectiveness of coordination of geographically
dispersed production process [30, p.224].
The new paradigm of international trade examines the impact of foreign production (value chain
fragmentation) on the expansion of export-import flows. It is assumed that such fragmentation leads to a significant
increase in trade of intermediate goods, which represents only separate tasks or functions of global production and
marketing [31].
In the framework of the international business theory (the theories of international companies) the
microeconomic approach to the analysis of the international fragmentation of production predominates. In the
definitions of global value chains the main focus is made on the distribution of tasks between the parties and the control
of MNEs over this process. Thus FDI and exports are regarded as complementary but alternative operations of MNEs.
L. Brainard, E. Helpman, M. Melitz restore the traditional methodological approach to FDI as a substitute for trade.
These views are reflected in the theory of exchange of concentration on proximity developed by them (also known as –
―рroximity-сoncentration trade-off theory‖) [32, p.520-534]. FDI will reduce the production concentration of the parent
company in home, but in return the company will be in proximity to the market of the host country. In handling export
instead of FDI, the firm will increase the concentration of production in the home country, but will lose proximity of the
plant to the market of a foreign country. Under these conditions, higher transport costs and trade barriers and lower
investment barriers and the economy of scale at factory level in comparison to corporate level will encourage the firms
to choose FDI, not export.
Later E. Helpman, M. Melitz, S. Yeaple introduced an important new factor in this theoretical model – the
heterogeneity of companies in terms of their productive capacity [33, p.300-310]. They proved that firms differ
significantly in terms of productive capacity and by this indicator are divided into a group of companies with low,
medium and high productivity. Foreign operations are usually carried out by firms with high productivity; the most
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productive firms will serve the foreign market through FDI, and the least productive – through export from the home
country. The empirical studies confirm that in sectors with greater heterogeneity of firms the share of high-productivity
firms relative to low-productivity firms is much higher than in other sectors. So in named above sectors the share of
firms that choose FDI rather than export will be higher than in other industries.[34; 35, p.695-700].
Although the economic literature mainly refers to the global nature of value chains or global production
networks of MNEs, some scientists believe that these companies are oriented on the regional market of its country of
origin and don‘t diversify activities on the global markets, because the costs of monitoring and coordination of global
operations don‘t cover the benefits of their implementation. A. Rugman substantiated the concept of ―regional MNEs‖
[36]. He and other followers of this theory believe that the majority of the 500 largest MNEs, accounting for 90% of
direct investment outflow and more than half of world trade, have not global but regional direction of their operations.
Thus regionalization may be a result of two strategies – either serving a starting solution in process of
internationalization of the firm or being an intermediate process on the way toward globalization [37, p.479-485].
The contemporary trends of international production development. Modern international production by
MNEs differs from the prototype of forty years ago. It involves a complex hierarchical system of production and market
relations, both of enterprises owned by MNEs and formally independent from them firms. The enormous extent of the
global value chains, the inclusion of a large number of participants in it, the use of different forms of partners‘
involvement in the creating value process determines the particular relevance of the issue of management, control and
coordination of the international production.
The key feature of a new system of international production by MNEs is a dynamic development of global
value chains (hereinafter – GVC). According to the degree of geographical coverage of the countries, the value chains
can include several neighboring countries, be regional or global. These value chains of MNEs are in permanent
transformation, which covers not only the functional segments of the production structure, but also its geographic
dispersion. This determines an important trend of development of geographical configuration of the international
production – the emergence of new factors and determinants of its localization.
According to the Table 1, in recent years the quantitative parameters of the international production have
increased substantially.
Table 1
The international production by MNEs
1990
2005-2007
2016
billion US dollars
208
1493
1746
FDI inflows
billion US dollars
2078
14790
26798
FDI, cumulative account
billion US dollars
4723
21469
37570
Sales *
billion US dollars
881
4878
8355
Value added *
billion US dollars
3893
42179
112833
Assets*
billion US dollars
1498
5012
6812
Export*
thousands of people
20625
53306
82100
Employment*
* Data only on the foreign affiliates of MNEs, excluding the parent company.
Source: World Investment Report 2017. – Geneva and New York: United Nations, 2017. – р.26.
In 2016 the annual volume of new direct investment amounted $1.76 trillion. The total amount of accumulated
FDI has increased this year by 9% and is estimated at $26.8 trillion. Among the countries with the largest FDI inflow
should be noted the US – $391 billion, China – $133 billion, Hong Kong – $108 billion, Netherlands – $91 billion,
Singapore – $61 billion. [38, p.224].
The global financial crisis has caused some changes in the balance of power of major exporters of capital. As
before, considerable part of the capital export at present falls on the US multinational companies. After the global
financial crisis they have strengthened its leadership in the capital export, and in 2016 they invested abroad almost $229
billion. The volume of capital export by US MNEs amounts now more than 1/5 of total world export of FDI.
The corporations of Japan, the UK and France hold the positions following after the US MNEs with a
significant lag. The gap between them and the leader – the US MNEs, has even increased. The FDI of Japan MNEs in
2016 amounted $145 billion, FDI outflow from France – $57 billion. Opposed to the American firms, they failed to
recover their pre-crisis positions on the volume of capital export.
After the global financial crisis the significant changes in the geographical distribution of FDI inflows took
place. A new situation has developed – for the first time since the II World War the share of developing countries and
emerging economies exceeded the share of industrialized countries with a market economy (51% vs. 49%). Although
the excess is quite small – it reflected different economic dynamics of these groups of countries in the post-crisis period.
A significant increase in the capital export is observed into developing countries, including the countries of Southeast
Asia, which, on the rates of new investment inflows, occupied the first place in the world in recent years. According to
experts, this increase in the role of developing countries and emerging economies was also the consequence of the
higher rates of growth of FDI in real sector of the economy, particularly, in the manufacturing industry (compared with
the capital export into the financial services and banking sector, which experienced a significant decline after the crisis
of 2007-2008 years). It is indicative that the countries with the highest activity of MNEs in the industrial sector of the
economy felt considerably less the fall in the rate of FDI inflows during the global financial crisis (or didn‘t experience
entirely).
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The opposite trend is observed with respect to the role of these groups of countries in the outflow of FDI.
During the pre-crisis period of the last decade the share of developing countries in the export of capital grew gradually.
It reflected the tendency of internationalization of companies in developing countries. The internationalization
vigorously occurred both in the energy sector and in the processing industries. In the post-crisis period, the rate of FDI
outflow from developing countries decreased significantly. However, it should be noted that the MNEs in developing
countries or emerging economies increasingly compete with traditional MNEs of the industrialized countries. For
example, the export of capital from China is growing rapidly. Only in 2016 it compiled $ 183 billion that even exceeded
the corresponding figures for Japan, Germany, France or Italy. MNEs of Singapore and South Korea have invested this
year abroad respectively $23 and $27 billion. The internationalization of firms in India and Malaysia is rapidly growing.
By the method of entry into the country a new trend is also observed that differs from previous years. If before
the global financial crisis the investments in mergers and acquisitions traditionally dominated in the structure of FDI
inflow, i.e., the acquisition of already existing assets, then in the post-crisis period for the first time a tendency of
significant increase in the share of investments in new projects has appeared. Such FDI (greenfield investments) made
up 63% of the total annual flow of investments in 2011. The investments in new projects are the main method of MNE
entry into developing countries (66% of FDI inflow to these countries comes in the form of greenfield investments)
[39].
The new trend of the last decade is the emergence of new actors of capital export. In addition to MNEs,
mediating a dominant part of outward foreign direct investments, the private investment funds and sovereign wealth
funds began to carry out the part of FDI. The global financial crisis differently affected the activity of these nontraditional participants in direct investments outflow. Private investment funds felt a significant negative effect of the
crisis and significantly reduced their investment foreign operations. If before the global financial crisis such funds, for
example, Apollo Management, RHJ International, KKR, turned into real multinational giants and performed the global
investment activity, then the size of their capital subsequently halved to $180 billion. The activities of these funds are
mainly concentrated in the acquisition of existing assets, i.e. implementation of mergers and acquisitions. The private
funds generally carry out FDI in mergers and acquisitions for the period of 5-7 years, and then sell these assets to other
multinational firms.
Another trend in the investment activities of sovereign wealth funds (or shortly – sovereign funds) is observed.
Their role after the global financial crisis has significantly increased. Even during the global financial crisis FDI of
these funds continued its growth (by an average 10% per year). Approximately $5 trillion of assets are managed by
these public funds. The vast majority of assets of these funds have the form of portfolio investments. In 2013 the FDI
volume of the sovereign funds was estimated at $130 billion or 5% of their total assets [40, p.20].
As private investment funds, the sovereign funds also generally carry out FDI in mergers and acquisitions.
Although the direct investments of such funds cover different regions, the industrialized countries with a market
economy are their main area of investment – 67% of their direct investments are made here. FDI growth rates of such
funds in industrialized countries also exceed the same indicator for developing countries. One of the reasons for this is
greater opportunities for the acquisition of existing assets in the first group of countries.
The capital export by sovereign funds has certain specific features. Firstly, it concerns the sectorial structure of
FDI. They actively invest in the acquisition of lands, in the extraction of raw materials, the development of key
infrastructure projects. The services sector (including real estate, construction, banking, etc.) accounted for almost 65%
of the direct investments of these institutions. Secondly, the state, hosting the investments, very often acts as a partner in
the investment process of these funds.
A specific feature of the MNE investing process in post-crisis period was the reduction of their capital
expenditures due to significant risks of uncertainty of the situation. The uncertainty of the situation has led to the delay
of many projects and the transfer of large amounts of retained earnings in the category of cash funds held on the
accounts of corporations. UNCTAD estimates that such deferred cash holdings of multinationals have achieved huge
amounts in $5 trillion. This rate is significantly higher than pre-crisis figures and indicates that MNEs under conditions
of instability of global financial markets, biding time, relying upon improvement of the investment environment in the
future.
The global financial crisis has not ceased the growth trend of the international production by MNEs. The sales
of MNE affiliates and the created added value are growing steadily. These figures are significantly higher than precrisis levels. In 2016 MNE affiliates sold goods and services to the value of $37.5 trillion, the annual growth rate of
their sales in recent years were 7-9%, being significantly greater than the growth of world GDP and world trade in
general. The total assets of MNE affiliates reached $112 trillion, nearly 82 million of people are employed by them.
According to estimates, the international production by MNEs (excluding production of parent companies in home
countries) reached 10% of world GDP (table 1).
In recent years, the noncorporate forms of MNE operations have been growing rapidly. A number of
noncorporate forms of operations has obtained a wide circulation – for example, subcontracting agreement on supply of
products and services, subcontracting farm production, franchising, management, leasing, engineering and various
consulting agreements, agreements on contract construction, mining of raw materials (oil, gas), based on production
sharing contracts. By analogy with the FDI, it can be noted that for some of them the main motive is access to raw
materials (production sharing contracts, subcontracting farm production), for others – efficiency growth (subcontracts
on supply of products and services). Finally, part of noncorporate forms is motivated by the access to market
(franchising, licensing contracts).
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After the global financial crisis the following trend intensifies – even the largest of MNEs narrow the scope of
its specialization on the main, the most dynamic, business areas, and ‗transmit‘ more functions to the independent firms
in different countries on a contract basis in order to receive benefits from the disparities in levels of production and
delivery costs. Such main independent contractors or suppliers are often, in turn, multinational firms, having their own
international production network of enterprises and their own subcontractors and suppliers. MNEs also increasingly
‗transmit‘ the specific links of their operations to local firms in host countries. They also actively generate various
forms of cooperative, joint innovative mechanisms with other companies (customers, suppliers, competitors) and
research institutions (universities, laboratories, etc.). Such cooperation makes consider the international production as a
system with large number of economic agents.
The total volume of world trade associated with subcontracting delivery and MNE outsourcing (even without
subcontracting farm transactions) was estimated at $1.1-1.3 trillion in 2010. This amount includes the sale both of the
capital intensive high-tech products, such as electronics – $240 billion, automotive parts – $230 billion, pharmaceutical
components – $30 billion, and low-technology labor-intensive products, such as clothing – $205 billion, shoes – $55
billion, toys – $15 billion. The export of software, information and telecommunication services under outsourcing
contracts reached $100 billion. [41, p.132,133]. The extent of the use of noncorporate forms of MNE operations also
shows that in the area of automotive parts, electronics, clothing, shoes, sporting goods, toys, the finished goods and
components, obtained by subcontracting agreements, constitute more than 50% of the production costs of sold products.
The evolution of MNE theories, in particular, the development of the concepts of the network theory of the
firm, the knowledge-based theory of the firm, the theory of international fragmentation of production and task trade,
allows analyzing new qualitative features of the international firms and their foreign operations. But the dynamism and
complexity of the MNE phenomenon puts on the agenda all the new issues about its role in the global economy and the
impact on the economic development of the host countries. The global financial crisis has had a significant impact on
the process of FDI outflow. It significantly slowed the dynamics of capital export and caused the changes in the balance
of forces of the major capital exporters. During the crisis and post-crisis period the structure of the capital export by the
criterion of the method of entry into the country has undergone transformation. Finally, some structural changes are
associated with an exceedance of the share of annual FDI inflows to developing countries and emerging economies in
comparison with a specific weight of the industrialized countries. However, the global financial crisis failed to stop the
process of transnationalization. The international production by MNEs is gaining ground and weight in the world
economy; the global value chains define the contours of growth of entire industries and significantly affect the
development of the host countries. The process of international fragmentation of production gives rise to the new
challenges that demand the response from the governments, the evolution of their foreign policy and its coordination at
the global level.
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Актуальність проблеми. Розробка новітніх високоефективних комерційних ідей, їх оперативне
впровадження у виробництво дозволяє отримати вагомі конкурентні переваги суб‘єктам господарювання у
зовнішньоекономічній діяльності. У даному зв‘язку особливо важливими виступають інноваційні маркетингові
комунікації. Вони спрямовані на використання новітніх комунікаційних процесів у світовому господарстві та
мають забезпечити інноваційними маркетинговими інструментами суб‘єктів міжнародних економічних
відносин з метою прискореного просування своїх товарів та послуг на світових ринках. Інноваційні
маркетингові комунікації у міжнародній соціокультурній сфері дозволяють здійснити ефективне донесення
інформації про товар, послугу чи ідеї до закордонної цільової аудиторії, конкретних груп споживачів, які
отримують маркетингові звернення і мають можливість реагувати на них.
Аналіз досліджень і публікацій. Основи теорії міжнародних комунікацій були закладені
американським політологом X. Д. Лассвелом і знайшли свій розвиток в працях представників школи
«наукового управління» (Ф. Тейлор) і «соціальних систем» (Л. Берталанфі, А. Рапопорт), закордонних
маркетологів (Ф. Котлер, Г. Ассель, Е. Діхтль, X. Хершген та ін.) [9, с. 99]. «Комунікативна формула»
Лассвелла виступає як модель дослідження комунікаційного процесу, і як розгорнутий план комунікативної дії.

22

Стратегія розвитку України

У цьому полягає її важлива перевага. Поряд з тим її варто доповнити обґрунтуванням зворотного зв'язку.
Завдяки цьому міжнародні комунікації доцільно розглядати як двосторонній процес.
Метою статті є дослідження теоретико-практичних підходів до аналізу інноваційного розвитку
міжнародних маркетингових комунікацій у соціокультурній сфері.
Виклад основного матеріалу. Міжнародні маркетингові комунікації можна розглядати як систему
повідомлень суб‘єкта, зокрема, соціально-побутової сфери. Він безпосередньо володіє відповідною
маркетинговою інформацією та доводить її до споживачів певного сегменту світового ринку. Тим самим
здійснюється його комунікативний зв'язок з потенційними покупцями його товарів чи послуг. Підприємство яке
працює на міжнародному ринку повинно пояснювати свою позицію з того чи іншого питання іноземним
контрагентам, давати інформацію про послуги, що незабаром з‘являться на ринку, про стимулювання покупок
тощо. Усе це можна робити за допомогою фірмових та торгових марок, рекламних звернень у засобах масової
інформації, через міжнародні виставки та за допомогою сучасних інформаційних технологій, що забезпечують
процес міжнародної маркетингової комунікації.
Щоб усунути все випадкове у взаємозв‘язках із міжнародним контрагентами, виробники послуг у
економічно розвинених країнах доручають спеціальним рекламним агенціям опрацювання найважливіших
рекламних звернень і проведення важливих міжнародних рекламних кампаній, утримують у штаті
висококваліфікованих фахівців зі зв‘язків з громадськістю для формування відповідного образу підприємства
соціокультурної сфери та його послуги, а також фахівців зі стимулювання продажу, що уможливлює своєчасне
реагування на зміни попиту та пропозиції на міжнародному соціокультурному ринку послуг [4, с. 68].
Інноваційні маркетингові комунікації у міжнародній соціокультурній сфері побутового господарства
покликані переконувати іноземних споживачів та інших учасників маркетингового процесу, тому виробники
соціально-побутових послуг прагнуть адаптувати свої звернення до кожної групи зацікавлених осіб. В процесі
розвитку бізнесу виробник розширює коло найважливіших для нього учасників маркетингового процесу,
розширюючи сферу і міжнародних маркетингових комунікацій. На розвиток міжнародних маркетингових
комунікацій впливає стан зовнішнього середовища, у якій знаходиться бізнес і його потенційні споживачі.
Безумовний вплив на сферу маркетингових комунікацій у соціокультурній сфері робить стан економіки,
культури та науково-технічного прогресу. Також потрібно враховувати міжнародні фактори, здобутки інших
країн в галузі технології маркетингових комунікацій у соціокультурній сфері сьогодні можуть бути досить
легко сприйняті і в Україні [1].
В сучасних умовах розвитку міжнародних економічних відносин світового ринку соціокультурної
сфери до якого безперечно і відноситься соціально-побутовий бізнес, нові інформаційні технології та мережа
Інтернет дозволяють зменшити затрати на виконання інноваційних маркетингових функцій. Управління та
обмін інформацією є надзвичайно важливим для забезпечення ефективності та результативності будь-якого
маркетингового каналу. Розвиток сучасних інформаційних технологій та мережі Інтернет спричинили зміни в
управлінні маркетинговими каналами. Чим більша ступінь сумісного використання електронних даних і
розробки сучасних технологій учасниками каналу, тим більшу вигоду для себе отримує кожен учасник, в цьому
випадку мова йде про синергетичний ефект, який позитивно вплине на створення інноваційних маркетингових
комунікацій у соціокультурній сфері для кожного учасника бізнесу. Таким чином, інноваційні маркетингові
технології мають вплив на традиційні канали збуту у сфері соціально-побутового бізнесу та надають
можливості змінювати межі ринків, переходячи від локальних до міжнародних, міняти принципи конкуренції
та надавати нові засоби для ведення конкурентної боротьби [8].
Сучасний стан більшості міжнародних ринків соціокультурної сфери характеризується підвищенням
значимості та цінності інформації як з боку користувачів, так і продавців. Інформатизація суспільства щоразу
зростає. І хоча споживачам надається що разу все більше інформації, підприємство не може постійно
збільшувати об'єми своїх комунікацій. Саме тому необхідно приділяти увагу не тільки кількісним і якісним
характеристикам міжнародних комунікацій, а також розвивати інноваційні маркетингові комунікації [6].
Поява мережі Інтернет та її подальший розвиток внесли зміни в сучасний погляд на засоби реклами та
комунікації підприємств соціокультурної сфери. Інтернет об'єднав у собі інтерактивний характер комунікації та
можливості персоналізації. Мережа Інтернет являє собою особливе комунікаційне середовище, відмінне від
традиційних засобів масової інформації. Відмінною є багатонаправлена комунікаційна модель, в якій кожен
абонент мережі має можливість звертатися до інших абонентів та можливість зворотнього зв'язку. Також,
особливість середовища Інтернет пов'язана з активною роллю споживачів, обумовленою контролем над
пошуком інформації за рахунок різних механізмів пошуку та навігації. Інтерактивний характер середовища
мережі дозволяє підвищити ефективність взаємодії учасників маркетингових комунікацій соціокультурної
сфери.
У соціокультурній сфері існує безліч інформаційних технологій, що забезпечують маркетингові
комунікаційні зв‘язки між підприємством та потенційним споживачем. До таких інформаційних технологій
відносять: SMS-маркетинг, Bluetooth-маркетинг, інтернет-сайти, електронні опитування та анкетування,
мобільні додатки для Android- та iOS-смартфонів, системи та сервіси фіксації відвідування сайтів.
SMS-маркетинг створює процес маркетингової комунікації за допомогою послуги SMS. Такий
маркетинг передбачає поширення маркетингової інформації про послугу шляхом надсилання її через SMS на
мобільні телефони абонентів-споживачів. За рахунок своєї інтерактивності та поширеності SMS-маркетинг
вважається ефективним способом прямої комунікації зі споживачем і є одним із інструментів так званого
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прямого маркетингу у соціокультурній сфері. Прогноз розвитку даного сегменту реклами дуже оптимістичний,
адже SMS-маркетинг використовує як канал мобільні телефони, які є персональним засобами комунікації.
Наступним напрямом інноваційних маркетингових комунікацій у міжнародній соціокультурній сфері
виступає Bluetooth-маркетинг, ця технологія до кінця не вивчена та ми стаємо свідками, як кожного року
з‘являються нові інструменти Bluetooth-технологій для бізнес-комунікацій. Bluetooth-маркетинг допомагає
реалізувати маркетингові комунікацій з використанням технології Bluetooth у безпосередній близькості до
цільової аудиторії [4, с. 89].
Обсяг зростання кількості мобільних телефонів у всьому світі досяг тієї межі, коли великі і відносно
невеликі компанії починають активно цікавитися можливістю використання мобільного телефону в якості
рекламної платформи. При цьому традиційні технології мобільного маркетингу, вже значно втратили свою
актуальність та ефективність. В наслідок цього, активний розвиток отримують інноваційні напрями мобільного
маркетингу такі як, Bluetooth-маркетинг, пряма реклама з використанням технології глобального позиціювання.
Використання технології Bluetooth, дозволяє організувати безпечну і надзвичайно швидку доставку
різного медіа-контенту на мобільні телефони користувачів. При цьому користувач має можливість, як
відмовитися від прийому повідомлень в цілому, так і вибірково отримувати лише ті файли, які йому цікаві.
Таким чином, даний маркетинговий канал не є нав'язливим, подібно до телевізійної або SМS реклами, а
передбачає активну участь користувача у процесі, тобто має значно вищу ефективність.
У маркетингових комунікаціях соціокультурної сфери такий засіб є ефективним завдяки особливості
технології Bluetooth, що передбачає роботу з користувачами в безпосередній близькості та дозволяє проводити
рекламні акції з точною прив'язкою до будь-якого об'єкта, а також активно залучати споживачів до участі у
Bluetooth-акціях шляхом активної візуалізації. З іншого боку це обмежує сферу використання даної технології
для залучення масової аудиторії. Але тут на допомогу приходить ефект «вірусного» маркетингу, коли якісно
зроблені медіа-матеріали, отримані користувачем у рамках Bluetooth-акції, передаються далі від одного
телефону до іншого у колі друзів та знайомих. Особливо така технологія буде дуже зручною для іноземних
делегацій, туристів, та гостей, так як мобільний пристрій передає данні про мову користувача, та може
отримати потрібну інформацію на мові спілкування потенційного клієнта.
Наступним маркетинговим каналом для зв‘язку зі споживачами, без якого не може існувати будь-яке
підприємство соціокультурної сфери, є веб-сайт. З точки зору маркетингових комунікацій, веб-сайт забезпечує
набір інформаційних блоків та інструментів для роботи з одним або декількома сегментами цільової аудиторії,
та при цьому потрібно, щоб веб-сайт підтримував більше мов відображення інформації. Створення сайту
дозволяє розширити географічну територію надання послуг, отримувати інформацію про підприємство в будьякий зручний для користувача час – відвідувач веб-сайту може повністю ознайомитися з підприємством
соціально-побутової сфери та його послугами.
Одним з найефективніших інноваційних маркетингових комунікацій у соціокультурній сфері можна
вважати мобільні Android- та iOS-додатки, які виступають актуальним трендом у соціокультурному бізнесі.
Вони перестали бути стандартними програмами в смартфоні і перетворилися в інструмент маркетингових
комунікацій для формування позитивного ставлення до бренду у міжнародному масштабі [7].
З точки зору маркетингових комунікацій мобільний додаток є рекламним носієм і може бути
елементом міжнародного брендингу та потужним інформаційним ресурсом. Брендовані мобільні додатки
дозволяють компаніям підвищувати лояльність вже існуючих клієнтів та залучати нових клієнтів, шляхом
мотивації існуючих. Підприємства соціально-побутової сфери можуть мати як окремий мобільний додаток для
свого бренду, так і скористатися інтеграцією бренду у вже готовий додаток. Такі промо-додатки дозволяють
швидко і недорого рекламувати послуги підприємства, найчастіше вони не володіють широкими можливостями
і несуть в собі просту, але потрібну функцію, яка і залучає власників мобільних пристроїв. Брендовані додатки
дозволяють встановити довгострокову комунікацію з своїми клієнтами. Мобільний додаток можна
рекламувати, як в Інтернеті, так і в традиційних рекламних роликах і друкованій пресі. Навіть якщо розробляти
власний додаток, його вартість буде менша ніж виробництво рекламного ролика.
З розвитком інноватизації маркетингових інформаційних технологій використання мобільних додатків
для встановлення довгострокових комунікацій зі споживачем є засобом підвищення конкурентоспроможності
підприємств міжнародної соціокультурної сфери.
У соціокультурній сфері найпопулярнішими додатками в Україні є: «TripAdvisor», «AroundMe»,
«Eda.ua», «RWRD», «iL Molino», «Dominos», «Євразія», «Козирна Карта», «MAFIA» та «McDonald's Ukraine».
Розглянемо основі технології, які забезпечують міжнародну маркетингову комунікацію та в певний час
реалізують інноваційні підходи. Програма «TripAdvisor» являє собою додаток, за допомогою якого можна
швидко дізнатися, які ресторани або готелі знаходяться поруч і почитати думки інших людей про місця
дозвілля (ресторани, кафе, готелі). Місцезнаходження визначається як по GPS мережі, так і за адресою Wi-Fi
з'єднання [2, 3].
Додаток «TripAdvisor» для мобільних пристроїв надається безкоштовно і виконує такі функції:
‒ Перегляд відгуків, думок і фотографій, зроблених споживачами;
‒ Вибір ресторану за типом кухні, ціновою політикою і оцінками споживачів;
‒ Використання функції «Поруч зі мною зараз», для знаходження об'єктів поблизу або за зазначеною
адресою;
‒ Отримання відповіді на конкретні питання про подорожі на форумах;
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‒ Додавання своїх відгуків, відео та фото;
‒ Додання готелів, ресторанів або пам'яток, яких ще немає на «TripAdvisor».
Програма «AroundMe» являє собою додаток, за допомогою якого можна швидко визначити своє місце
розташування і знайти найближчий банк, бар, АЗС, лікарню, готель, кінотеатр, ресторан, супермаркет, театр
або таксі поблизу. «AroundMe» показує повний список всіх установ в обраній категорії разом з відстанню до
них від свого місця розташування. Для кожного елементу списку доступно його розташування на карті та
перегляд маршруту до нього. Однією із функцій «AroundMe» є додавання інформації в свій список контактів
або відправлення цієї інформації іншим користувачам. Даний додаток є безкоштовним та доступний усім
Android- та iOS-користувачам [2, 3].
Компанія «McDonald's» також розвиває міжнародні маркетингові комунікації зі своїми споживачами,
не відстає від конкурентів та запустила офіційний додаток «McDonald's Ukraine». З його допомогою можна
дізнатися ціни в «McDonald's», останні акції та новини, а також знайти найближчий до користувача ресторан
мережі у місті. Дана платформа є безкоштовною та доступна усім Android- та iOS-користувачам. Мобільний
додаток відповідає сучасним стандартам інтерактивного дизайну і в ході роботи над ним, розробники
врахували особливості поведінкових моделей користувачів. Міжнародна складова реалізується в вигляді збору
доступної та дозволенної маркетингової інформації від клієнтів [2, 3].
Будь-якому власнику інтернет-ресурсу необхідно знати, наскільки він інформативний, зручний в роботі
і популярний у відвідувачів. Це означає, що потрібно отримати уявлення про відвідуваність ресурсу, про
розділи, які користуються найбільшим попитом, а також про те, чи не залишають сайт відвідувачі, не
досягнувши мети. Тим же, хто пов'язує зі своїм проектом далекосяжні комерційні плани, в тому числі
обслуговування іноземних клієнтів, необхідно мати більше інформації про сайт і його відвідувачів. Наприклад,
слід враховувати аудиторію користувачів, фіксувати ресурси, з яких вони прийшли, скільки часу провели на
досліджуваному ресурсі, скільки сторінок відвідали та куди перейшли. Потрібно також контролювати дії
відвідувачів, зокрема виявляти, до якої інформації вони проявляють підвищений інтерес, що завантажують, по
яких посиланнях клацають. Загалом, розробка будь-якого успішного проекту неможлива без точних
інструментів аналізу його роботи, які допоможуть прийняти правильні рішення щодо подальшого розвитку
сайту, краще зрозуміти переваги клієнтів та підвищити віддачу від реклами на місцевому на міжнародному
ринках.
Для цього власники використовую системи фіксації відвідування сайтів. Однією із таких систем є
міжнародна аналітична система «Advantage Web Log Analyzer», призначена для збору статистики будь-якого
сайту. Включає в себе аналізатор логів і лічильник відвідувань. Багато професіоналів віддають перевагу саме
цій програмі [5].
Перелік основних можливостей програми Інтернет-статистики Advantage Web Log Analyzer: можливість формування будь-якого звіту; - можливість формування підзвітів до звітів по будь-яким
параметрам; - число фільтрів не обмежене за будь-якими критеріями; - можливість побудови звітів в реальному
часі; - можливість формування маркетингових звітів продажів і витрат; - лічильник відвідувачів; - наявність
власного статистичного сервера; - аналізатор логів заснований на аналізі лог-файлів Apache; - до системи
статистики може бути підключено необмежене число сайтів і проектів.
Користувачі, здійснюючи вибір системи збору статистики, часто стикаються з ситуацією, коли жоден з
сервісів, жодна з програм, абсолютно не підходять для вирішення поставлених задач. Система статистики
повинна бути максимально гнучкою і точною. Необхідно щоб з її допомогою можна було переглядати
інформацію про рівень відвідуваності ресурсу в усіх існуючих площинах. Система Інтернет-статистики
повинна збирати і зберігати повну інформацію про відвідувачів сайту, а також допомагати в його рекламі та
просуванні.
Отже, розвиток інноваційних маркетингових комунікаційних ресурсів за допомогою мережі Інтернет
внесли зміни в сучасний погляд на засоби реклами та міжнародні комунікації. Інтернет об'єднав у собі
інтерактивний характер комунікації та можливості персоналізації. Мережа Інтернет являє собою нове
маркетингове комунікаційне середовище соціокультурної сфери, відмінне від традиційних засобів масової
інформації. Відмінною є багатонаправлена маркетингова комунікаційна модель, в якій кожен абонент мережі
має можливість звертатися до інших абонентів та можливість зворотнього зв'язку, тому підприємства
соціокультурної сфери активно використовують усі інформаційні технології, що забезпечують міжнародні
маркетингові комунікаційні зв‘язки зі споживачами та постійно підвищують свою конкурентоспроможність з їх
допомогою.
Україна сьогодні перебуває на перехідному етапі до інформаційного суспільства, в становленні якого
важливу роль відіграють інноваційні маркетингові комунікації у міжнародній соціокультурній сфері.
Інформатизація є найважливішим чинником економічного зростання будь-якої економіки, про що свідчать
численні дослідження, проведені за останні роки у світі. Інформаційні технології починають набувати
домінуючого значення в розвитку сучасного суспільства та міжнародної соціокультурної сфери зокрема.
Сучасний ринок міжнародної соціокультурної сфери характеризується активним насиченням ринкового
простору інформацією, зростанням її значущості й цінності. В цих умовах суттєво ускладнюються процеси
формування попиту та уподобань споживачів, здійснення комунікаційного впливу на них. За цих умов все
більшого значення набуває необхідність розвитку інноваційних маркетингових комунікацій у соціокультурній
сфері [6].
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Ефективна маркетингова комунікаційна діяльність покликана не тільки надавати необхідні знання
щодо характеристик і якості товарів та послуг, умов укладання угод, особливостей конкурентної пропозиції, а
також викликати прихильність споживачів, створити атмосферу емоційного взаєморозуміння, доброзичливості
та довіри між виробником і споживачами, суспільством.
Об‘єктивна необхідність використання інноваційних маркетингових комунікацій для характеристики
інформаційних процесів у суспільстві зумовлюється особливостями сучасного етапу розвитку міжнародних
ринкових відносин, які розширюють можливості їх застосування у соціокультурній сфері.
При сучасному стані розвитку маркетингових комунікаційних процесів, підвищенні ролі громадської
думки в Україні, перед кожним підприємством соціокультурної сфери виникає необхідність у планомірних
інформативно-аналітичних, координаційних і впливово-контролюючих діях, метою яких є налагодження
стосунків з громадськістю та її окремими групами.
Пошук та створення інноваційних маркетингових засобів комунікації у у соціокультурній сфері
радикально перетворюють середовище, в якому живе та спілкується сучасна людина. Всеохоплююча мережа
спілкування створює глобальну єдність людей, ліквідує простір та час у звичному розумінні, через що світ
сприймається як одне ціле. Відбувається так звана глобалізація споживачів, а нові засоби зв'язку (Інтернет) не
тільки забезпечують спілкування людей у будь-яких найвіддаленіших і важкодоступних місцях нашої планети,
а також торкаються особистого життя кожного з нас [1].
Виявляється, що нині вже недостатньо керувати поведінкою людей, щоб спрямувати їх дії в
потрібному напрямку. На думку теоретиків комунікацій, необхідно керувати першопричинами поведінки, тобто
тим, що люди думають та відчувають, формувати громадську думку та потрібні масові настрої. Теорія
комунікацій дає рекомендації, що треба зробити, аби просунути індивідуума зі стадії формування початкового
ставлення до активного стану. Ясна річ, що поглиблення теоретичних досліджень психології та поведінки
споживача потребує від маркетингових служб постійної ініціативи, нетрадиційних форм роботи з клієнтами,
тобто справжньої творчості. Відтак особливого значення набуває необхідність розвитку інноваційних
маркетингових комунікацій у соціокультурній сфері.
На напрями розвитку інноваційних маркетингових комунікацій вплинула втрата традиційними
засобами масової інформації монополії на інформуванні потенційних споживачів в соціокультурному
середовищі, що відкриває перед корпоративними медіа (як друкованого, так і електронного формату) великі
можливості. Корпоративні медіа сьогодні вже складають конкуренцію звичайним засобам масової інформації і
при цьому стають прибутковими проектами. Роль соціальних медіа у соціокультурній сфері починає
змінюватись. Якщо раніше соціальні платформи використовувались для створення контенту суто особистого
характеру, то сьогодні домінує професійний і робочий контент, яким користувачі обмінюються в режимі
реального часу.
Висновки. Інноватизація практики маркетингових комунікацій вимагає нестандартних заходів,
креативності, нових інструментів маркетингу і вибіркового підходу до кожного завдання. Не можна, як раніше
користуватись стандартним набором рекомендацій і стратегій. Динамічний розвиток технологій, зміна
сприйняття і збільшені потреби споживачів ускладнюють задачу маркетологів в умовах глобалізації. Необхідно
враховувати, що в сучасних умовах у світовій практиці міжнародного маркетингу набувають поширення такі
методи комунікацій у тому числі і в соціокультурній сфері, як нейромаркетинг, Ambient-реклама, eventмаркетинг. Ці форми маркетингових комунікацій необхідно використовувати і в практиці вітчизняного ринку
соціально-побутових послуг, що дозволить підняти його на якісно вищий інноваційний рівень розвитку. Варто
також враховувати, що складна економічна ситуація в нашій країні призвела до скорочення кількості
підприємств соціокультурної сфери. Зокрема підприємства соціально-побутового призначення обмежують
витрати, не пов‘язані безпосередньо з основною діяльністю. У першу чергу йдеться про скорочення, що
торкнулися бюджетів, які виділяють на спеціальні заходи. Це не сприяло передусім розвитку національного
event-ринку. Підприємствам соціокультурної сфери доцільно більш активно розвивати інноваційні
маркетингові комунікації, підвищувати увагу з боку засобів масової інформації завдяки спільній діяльності з
галузевою пресою, створювати і просувати власні Інтернет-сайти та мобільні додатки. Необхідно також
посилити рівень компетентності вітчизняних маркетологів, які мають бути готові до використання і адаптації
нових інструментів інноваційних маркетингових комунікацій в своїй практиці.
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STRETEGIC PRIORITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION
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Annotation. The article defines the strategic priorities of Ukraine-EU international economic cooperation in
the field of sustainable development. The basic strategic priorities of sustainable development are considered:
development of the general energy market, development of renewable energy and organic agriculture, development of
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2030 (UN), strategic priorities of EU sustainable development for the period till 2020 "Europe 2020" and priorities of
the strategy of sustainable development "Ukraine - 2020" are presented. The role of international economic
cooperation between Ukraine and the EU in the sphere of sustainable development as an integral part of the Ukrainian
economy's exit from the crisis and the transition to the innovative-investment type of economic growth is substantiated.
Keywords. International economic cooperation, sustainable development, the European Union, Ukraine,
strategic priorities, energy market, renewable energy, organic agriculture, ―smart city‖, economic growth.
Актуальність проблеми. Концепція сталого розвитку у системі міжнародних економічних відносин та
у світовій господарській практиці сформувалась внаслідок об‘єднання трьох базових складових: економічного,
соціального та екологічного пріоритетів суспільного розвитку. Сутність сталого розвитку полягає у тому, щоб
забезпечити високі темпи економічного зростання для нинішніх поколінь, що використовують наявні обмежені
ресурси таким чином, щоб гарантувати стабільне економічне зростання для майбутніх поколінь. У ХХІ ст.
загострення проблеми глобального потепління несе з собою не тільки зміни клімату, але й такі наслідки як:
затоплення прибережних територій континентів та зменшення земель, придатних для ведення сільського
господарства; збільшення ризиків настання голоду; зростання у світі кількості кліматичних біженців; зростання
навантаження на енергогенеруючі системи; виснаження невідновлюваних енергетичних ресурсів; посилення
викидів СО² у атмосферу. Економічним підгрунтям загострення екологічних проблем у світі є застаріла
індустріальна база, притаманна рівню розвитку промисловості ХХ ст., що використовує традиційні вуглецеві
енергоресурси (нафта, природний газ, камінне вугілля). Поряд з цим і «сланцева революція» загострює
проблеми екологізації виробництва та гальмує перехід до сталого розвитку. Усвідомлюючи всю повноту
відповідальності перед майбутніми поколіннями за збереження природних ресурсів та необхідність
гарантування безпечного середовища для проживання людини, країни ЄС прийняли стратегію сталого
розвитку «Європа – 2020». Україна, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, відповідно, погоджується
враховувати європейську стратегію сталого розвитку у повсякденній господарській практиці. Натомість, це
потребує залучення інвестицій, стимулювання підприємницької діяльності та активізації міжнародного
економічного співробітництва у відповідних екологічно-зорієнтованих сферах національного господарства.
Отже, проблематика дослідження стратегічних пріоритетів міжнародного економічного співробітництва
України та ЄС у сфері сталого розвитку набуває особливої актуальності як у практичній, так і у теоретичній
площині.
Аналіз досліджень і публікацій. Аналізуючи наукові дослідження та публікації, присвячені питанням
сталого розвитку слід відзначити наукові дослідження таких іноземних вчених як Трейсі Стрендж та Енн
Бейлі [1], Стівена Уіллера та Тімоті Бітлі [2], Бхіндрадат Теварі [3], Маргарет Робертсон [4], Памели
Метсон, Уільяма Кларя, Крістера Андерсон [5], Стивена Коена, Уільяма Ейміке, Елісон Міллер [6] та інших
вчених. Цікаво зазначити, що всі вчені наголошують, що найкращий синергетичний ефект в процесі переходу
національної економіки до сталого розвитку забезпечує міжнародне економічне співробітництво у цій сфері.
Проблематику сталого розвитку та її зв'язок з актуальними питаннями соціально-економічного
розвитку країни дослідили відомі українські вчені, а саме: О. Білорус, Л. Гринів, Б. Данилишин, М.
Згуровський, Л. Мельник, В. Бесєдін, А. Гальчинський, В. Геєць, Н. Горшков, Я.Жаліло, І. Крючкова та інші.
Питанням сталого розвитку було присвячено і системні колективні монографії авторських колективів: М.
Аверкина, Н. Андрєєва, М. Балджи, О. Веклич, Є. Хлобистова [7], Е.Лібанова, М.Хвесик [8] та ін. Водночас,
проблематика визначення стратегічних пріоритетів міжнародного економічного співробітництва України та ЄС
у сфері сталого розвитку в українській економічній літературі висвітлена недостатньою мірою та потребує
подальшого дослідження.
Метою статті є визначення стратегічних пріоритетів міжнародного економічного співробітництва
України та ЄС у сфері сталого розвитку.
Для досягнення мети у статті поставлено та висвітлюються наступні завдання:
‒ дослідити сутність та основні складові стратегії сталого розвитку ООН та країн ЄС;
‒ проаналізувати основні пріоритети реформування економіки України відповідно до положень стратегії
сталого розвитку «Україна – 2020»;
‒ визначити стратегічні пріоритети міжнародного економічного співробітництва України та ЄС у базових
сферах – потенційних «точках економічного зростання» української економіки.
Виклад основного матеріалу. Сталий розвиток – універсальна концепція, що проголошує
необхідність встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх
поколінь, включаючи їхню потребу у безпечному і здоровому довкіллі. Перехід до сталого розвитку у ХХІ ст.
ООН проголосило пріоритетним завданням для світу. Усвідомлюючи ризики та небезпеки для розвитку світової
економіки, на Семидесятій сесії Генеральної Асамблеї ООН (18 вересня 2015 р.) було прийнято програмний
документ: «Перетворення нашого світу: Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року»,
яким визначено 17 цілей розвитку Світової економіки [9]. Серед визначених 17 цілей світового розвитку 9 цілей
безпосередньо стосується сталого розвитку: «Ціль 3: Забезпечити здоровий спосіб життя і сприяти добробуту
для всіх в будь-якому віці. Ціль 6: Забезпечити наявність і раціональне використання водних ресурсів та
санітарії для всіх. Ціль 7: Забезпечити загальний доступ до недорогого, надійного, стійкого і сучасного
енергопостачання. Ціль 8: Сприяти неухильному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню,
повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх. Ціль 11: Зробити міста і населені пункти відкритими,
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безпечними, життєздатними і стійкими. Ціль 12: Забезпечити стійкі моделі споживання і виробництва. Ціль 13:
Вжити термінових заходів з боротьби зі зміною клімату та її наслідками. Ціль 14: Зберігати і раціонально
використовувати океани, моря і морські ресурси в інтересах сталого розвитку. Ціль 15: Зберігати і
відновлювати екосистеми суші і сприяти їх раціональному використанню, раціонально розпоряджатися лісами,
боротися з опустелюванням, зупинити і повернути назад процес деградації земель і зупинити процес втрати
біорізноманіття. Ціль 17: Зміцнювати засоби досягнення сталого розвитку та активізувати роботу механізмів
Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку» [9].
Концепція сталого розвитку грунтується на системному дотриманні низки принципів:
‒ людство повинно надати економічному розвитку сталого і довготривалого характеру, що відповідає
потребам людей, які живуть на Землі зараз, не знищуючи можливості для майбутніх поколінь задовольняти свої
соціально-економічні потреби та досягати високих темпів економічного зростання;
‒ слід враховувати обмеження, які існують у сфері експлуатації природних ресурсів, оскільки вони пов'язані
з сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а також із здатністю біосфери до самовідновлення;
‒ для переходу до сталого розвитку необхідно задовольнити елементарні потреби людини, адже серед
головних причин безвідповідального знищення природи, виникнення екологічних катастроф – бідність
населення, злидні, які унеможливлюють раціональне еколого-ефективне господарювання;
‒ необхідно перейти до раціонального споживання, встановити баланс між обсягами виробництва та
екологічними можливостями планети, зокрема у сфері використання енергетичних ресурсів;
‒ обсяги та темпи демографічного приросту населення, споживання та виробництва повинні узгоджуватись з
виробничим потенціалом глобальної екосистеми Землі.
Водночас, у ХХІ ст. деякі країни світу (наприклад – США, Китай), неоднозначно відносяться до
концепції сталого розвитку, наголошуючи на зниженні конкурентоспроможності їх національної економіки
внаслідок жорсткого дотримання екологічних стандартів. Натомість, розвинені країни, до яких належать
країни ЄС, вже давно обрали сталий розвиток головним пріоритетом економічного та соціального розвитку
національної економіки. У березні 2010 року Європейською Радою було затверджено стратегію сталого
соціально-економічного розвитку Євросоюзу на період до 2020 року «Європа – 2020: Стратегія
інтелектуального, стійкого і всеосяжного зростання», у якій були визначені напрямки та принципи розбудови
соціальної ринкової економіки країн ЄС на засадах сталого розвитку [10]. У стратегії «Європа – 2020» на
перший план висуваються три взаємодоповнюючі пріоритети, а саме: інтелектуальне зростання – розвиток
економіки, що спирається на знання та інновації; стабільне зростання – сприяння ефективному використанню
ресурсів, створення більш екологічної, і, найважливіше, більш конкурентоспроможної економіки; загальне
зростання – створення економіки з високим рівнем зайнятості працездатного населення, що забезпечує
вирівнювання соціальних та територіальних відмінностей у межах країн ЄС.
Таблиця 1
Пріоритетні напрями реалізації стратегії сталого розвитку «Європа – 2020»
Пріоритетні напрями
Інноваційний союз

Рух молоді

План розвитку
цифрових технологій

Доцільне використання
ресурсів в Європі

Соціальні завдання
- використання інновацій для покращення споживчих якостей товарів та послуг;
- збільшення кількості робочих місць;
- посилення бази знань;
- підтримка соціальних інновацій;
- вирішення гострих соціальних проблем: клімат, охорона здоров'я, демографічні зміни.
- зростання залучення молоді та ефективності усіх рівнів освіти;
- зменшення безробіття серед молоді та сприяння покращенню структури молодіжного
працевлаштування;
- розвиток ринку праці через молодіжне учнівство;
- посилення соціального партнерства держави та підприємницького сектору, зокрема через
схему «Ваша перша робота».
- прискорення повсюдного розвитку високошвидкісного Інтернету;
- покращення комп‘ютерної освіченості;
- розгортання та використання нових соціальних ІКТ: «оперативне здоров‘я», «розумний
дім» тощо;
- розширення участі в загальному цифровому просторі для усіх.
- охорона довкілля та розвиток «зелених технологій»;
- розширення біологічного різноманіття;
- боротьба із зміною клімату;
- збільшення використання джерел відновлюваної енергії;
- створення нових робочих місць за рахунок розвитку «зелених технологій» та
відновлюваних джерел енергії;
- екологічна освіта та виховання;
- зростання екологічної безпеки.
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Продовження таблиці 1
Індустріальна політика
План з розвитку нових
здібностей і збільшення
кількості робочих
місць

Європейська політика
проти бідності

- розвиток партнерства держави з бізнесом та соціальними інститутами для виявлення
вузьких місць індустріальної політики.
- працевлаштування для соціальної та територіальної єдності;
- повне використання трудового потенціалу національної економіки;
- навчання упродовж життя;
- розвиток гнучких навчальних програм та професійного навчання;
- модернізація освіти до потреб ринку праці;
- зростання безпеки та розвиток ринку робочої сили;
- посилення соціального партнерства та соціального діалогу на усіх рівнях.
- боротьба з бідністю та соціальним відчуженням (особливо – молоді та людей
передпенсійного віку);
- зменшення соціальної нерівності, мінімізація соціальної стратифікації населення за
доходами;
- надання можливості достойного життя, доступу до освіти та працевлаштування;
- вдосконалення системи соціального захисту населення.

Примітка. Складено авторами за даними «EUROPE 2020 A European strategy for smart, sustainable and inclusive
growth».
Європейська Комісія запропонувала «сім флагманських ініціатив» для стимулювання прогресу по
кожному з пріоритетних напрямів досягнення сталого розвитку: «Інноваційний Союз», «Молодіжний рух»,
«Європейська програма дій у галузі цифрових технологій», «Ресурсно-ефективна Європа», «Промислова
політика, адаптована до умов глобалізації», «План з розвитку нових професійних здібностей і робочих місць»,
«Європейська програма по боротьбі з бідністю» (див. Таблицю 1). Для переходу до сталого розвитку країни ЄС
мають дотримуватись наступних цілей: досягти показників зайнятості осіб у віці 20-64 роки на рівні 75 %;
забезпечити обсяг інвестицій у наукові дослідження і розробки не менше 3 % ВВП ЄС; гарантувати скорочення
викидів парникових газів на 20 % порівняно з 1990 роком, а також збільшити частку відновлюваних джерел
енергії (у загальному обсязі енергії, що споживається) до 20 %, підвищити енергоефективність на 20 %. Велика
увага в країнах ЄС приділяється освіті. Так, йдеться про скорочення частки достроково відрахованих учнів
середніх шкіл нижче 10 % та підвищення частки осіб з вищою освітою у віці 30-34 роки до 40 %. Боротьба з
бідністю – складова сталого розвитку. Так, до 2020 року у країнах ЄС передбачено скоротити чисельність осіб,
що знаходяться під загрозою опинитися за межею бідності – до 20 млн осіб [10].
Цілі сталого розвитку, визначені у стратегії «Європа – 2020» відповідають пріоритетам ООН щодо
досягнення цілей сталого розвитку на період до 2030 р. Натомість ООН зазначає, що для їх реалізації необхідно
активізувати глобальне партнерство. Дійсно, для досягнення цілей сталого розвитку, країнам ЄС необхідно
підтримувати міжнародне економічне співробітництво як між країнами-члени ЄС, так і між ЄС та іншими
країнами світу, у т.ч. з Україною. Реалізація пріоритетів сталого розвитку у сфері екологізації економіки,
використання чистої енергетики, зменшення нерівності у всіх її проявах, усунення бідності, забезпечення
якісної освіти для всіх, розвиток інфраструктури, у сфері боротьби зі змінами клімату та її негативними
наслідками, як і розвиток цифрової економіки та інновацій потребують активного міжнародного економічного
співробітництва.
Вимоги щодо дотримання принципів сталого розвитку ЄС висувають і для країн, які проголосили курс
на інтеграцію з Європейським Союзом. Для виконання таких вимог Україна прийняла «Стратегію сталого
розвитку «Україна – 2020» [11]. Зазначимо, що стратегія соціально-економічного розвитку країни передбачає
вертикальну та горизонтальну інтеграцію. Вертикальна інтеграція обумовлена необхідністю приведення у
відповідність до стратегії всіх наявних національних і регіональних стратегій та програм соціальноекономічного розвитку. Горизонтальна інтеграція є більш складною системою, що передбачає поєднання
екологічних, соціальних та економічних аспектів розвитку, запровадження «екологізації» всіх напрямків
розвитку суспільства. У багатьох країнах ЄС горизонтальна інтеграція проявляється на рівні створення
міжвідомчих інституцій, відповідальних за реалізацію положень стратегії сталого розвитку, а також шляхом
активного залучення зацікавлених інституцій/груп до впровадження цілей сталого розвитку. Отже, йдеться про
суспільну угоду між владою, бізнесом і громадянським суспільством, де кожна сторона угоди має власну зону
відповідальності.
Стратегія сталого розвитку України на період до 2020 року визначає цілі та показники її досягнення, а
також напрямки і пріоритети розвитку країни. Кінцевою метою впровадження реформ визначено досягнення
європейських стандартів життя та гідного місця України у світі. У стратегії «Україна – 2020» названо 4 основні
вектори розвитку: «вектор розвитку, вектор безпеки, вектор відповідальності та вектор гордості» [11].
Реалізація зазначених векторів спрямована на гармонійний розвиток та взаємодію природи, економіки та
соціальної сфери країни. Стратегія «Україна – 2020» передбачає реалізацію проголошених у 2015 р. системних
реформ (62 реформи) та програм розвитку держави в рамках визначених чотирьох векторів руху.
Першочерговою є реалізація реформ системи охорони здоров‘я, досягнення енергонезалежності, просування
інтересів України у світовому інформаційному просторі, реформування економічного розвитку країни на
засадах сталого розвитку (див. табл. 2).
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Таблиця 2
Пріоритети реформування економіки України відповідно до
положень стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»
За вектором розвитку
Дерегуляція та розвиток підприємництва.
Програма енергоефективності.
Програма розвитку малого та середнього бізнесу.
Реформа сільського господарства та рибальства.
Податкова реформа.
Земельна реформа.
Реформа захисту економічної конкуренції.
Реформа житлово-комунального господарства.
Реформа корпоративного права.
Реформа статистики.
Реформа фінансового сектору.
Програма залучення інвестицій.
Реформа ринку капіталу.
Реформа дипломатичної служби.
Реформа сфери трудових відносин.
Реформа у сфері здійснення державних закупівель.
Реформа транспортної інфраструктури.
Реформа державного.фінансового контролю та бюджетних
Реформа телекомунікаційної інфраструктури.
відносин.
Програма участі у транс'європейських мережах.
Реформа державної служби та оптимізація системи
Реформа державної митної справи та інтеграція у митну
державних органів.
спільноту Європейського Союзу.
Реформа управління державною власністю.
Реформа монетарної політики.
Реформа енергетики.
Програма розвитку українського експорту.
За вектором безпеки
Реформа системи національної безпеки та оборони.
Програма електронного урядування.
Реформа оборонно-промислового комплексу.
Реформа правоохоронної системи.
Судова реформа.
Програма енергонезалежності.
Оновлення влади та антикорупційна реформа.
Реформа захисту інтелектуальної власності.
Програма збереження навколишнього природного
середовища.
За вектором відповідальності
Децентралізація та реформа державного управління.
Реформа системи охорони здоров'я.
Реформа регіональної політики.
Реформа у сфері забезпечення безпечності та якості
Програма національної єдності та підтримки національних
харчових продуктів.
меншин.
Реформа у сфері захисту прав споживачів.
Конституційна реформа.
Програма популяризації фізичної культури та спорту.
Реформа виборчого законодавства.
Програма здорового способу життя та довголіття.
Реформа системи соціального захисту.
Реформа освіти.
Пенсійна реформа.
Програма розвитку для дітей та юнацтва.
За вектором гордості
Програма популяризації України у світі та просування
Реформа державної політики у сфері культури.
інтересів України у світовому інформаційному просторі.
Програма розвитку національного кіновиробництва.
Програма створення бренду «Україна».
Програма розвитку національної видавничої справи.
Реформа нагородної справи.
Реформа державної політики у сфері спорту.
Програма розвитку інновацій.
Програма залучення талантів.
Розвиток інформаційного суспільства та медіа.
Програма розвитку туризму.
Реформа державної політики у сфері науки та досліджень.
Українська космічна програма.

Примітка. Побудовано авторами за даними «Стратегія сталого розвитку «Україна-2020».
Виконання Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» має стати рушійною силою, яка наблизить
нашу державу до сталого розвитку. Натомість, для короткострокового часового періоду реформування
необхідно визначити основні сфери, галузі, сектори економіки України, на базі яких відбудеться реальне
втілення принципів сталого розвитку і потенціал розвитку яких дозволяє активізувати міжнародне економічне
співробітництво у цій сфері. Деталізуючи пріоритети переходу України до сталого розвитку, слід визначити
«точки економічного зростання», до реалізації проектів у яких доцільно залучати потенціал міжнародного
економічного співробітництва з країнами ЄС. Насамперед, йдеться про вирішення енергетичної проблеми.
Дійсно, у відповідності до «Стратегії – 2020», країни ЄС прийняли низку секторальних програм та стратегій,
серед яких було затверджено стратегію «Енергетика 2020: стратегія для конкурентоспроможної, сталої та
безпечної енергетики» (Energy 2020: A strategy for competitive, sustainable and secure energy) [12]. У стратегії
«Енергетика 2020» визначено базові принципи функціонування енергетичного ринку ЄС: висока
енергоефективність, домінування енергозбереження та комплексне енергозаощадження. Дотримання означених
стратегічних пріоритетів дозволить країнам ЄС зменшити енергоспоживання щонайменше на 20 % порівняно з
показниками 1990 р., а також покращити стан навколишнього природного середовища (у т.ч. зменшити викиди
СО², що розглядається як основна причина прискорення глобального потепління). Такі стратегічні орієнтири у
сфері модернізації енергетичної сфери має враховувати і Україна, що прагне приєднатися до європейського
співтовариства.
Перші реальні зрушення щодо міжнародного економічного співробітництва та впровадження спільної
енергетичної політики Україна – ЄС відбулись у 2005 р. після підписання Меморандуму взаєморозуміння щодо
співпраці в енергетичній галузі між Україною та ЄС («Memorandum of Understanding on co-operation in the field
of energy between the European Union and Ukraine», 2005) [13]. У «Меморандумі» зазначалось, що
найважливішим пріоритетом міжнародного економічного співробітництва України та ЄС у енергетичній сфері
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є інтеграція українського енергоринку до європейського, створення спільного енергетичного ринку, що
підвищить енергетичну та національну безпеку як України, так і країн ЄС. Зацікавленість ЄС щодо стабільного
розвитку українського енергетичного сектору та енергетичної інфраструктури обумовлена багатьма факторами,
у т.ч. тим, що Україна забезпечує транзит газу до ЄС. Через газотранспортну систему (ГТС) України проходить
до 40 % природного газу, який імпортує Євросоюз. Поряд з цим, відповідно до базових положень
«Меморандуму», виокремлено чотири «дорожні карти» міжнародного економічного співробітництва України
та ЄЄ у сфері енергетики: ядерна безпека; інтеграція ринків електроенергії та газу; безпека енергопостачання та
транзиту вуглеводнів (газу); реструктуризація та приватизація у сфері сектору кам‘яновугільного виробництва
та теплової енергетики.
Надзвичайно перспективними у напрямі міжнародного економічного співробітництва між Україною та
країнами ЄС є стратегічний напрям – розвиток відновлюваної енергетики, підвищення ефективності як у сфері
виробництва так і у сфері споживання відновлюваної енергетики. Традиційна енергетична залежність України
актуалізує проблему переходу до відновлюваної енергетики, у тому числі йдеться про розвиток геліо(сонячної), вітрової, гідроенергетики, використання відходів деревообробної промисловості (пілети, брикети
тощо). Розвиток відновлюваної енергетики в Україні гальмується високим рівнем монополізації ринку
енергетичних ресурсів, високими показниками зношення основних виробничих фондів енергогенеруючих
компаній, технічною відсталістю інфраструктури, що обслуговує систему житлово-комунального господарства
(ЖКГ). Потреба інвестицій тільки у енергетичну сферу України з метою її технічної модернізації оцінюється на
рівні 30 млрд. дол. США. Без вирішення енергетичної проблеми, зниження енерговитрат, без
енергоефективності та енергозаощадження Україна втратить конкурентоспроможність та не зможе подолати
системну проблему зростання цін на послуги ЖКГ. Для переважнoї більшoсті країн світу (у т.ч. для країн ЄС та
для України) стабільне функціонування енергетичного сектору є надзвичайнo актуальним питанням.
Технологічні особливості розвитку національної промисловості, транспорту, сфери ЖКГ загострюють в Україні
проблему критичного імпорту енергоносіїв (природного газу та нафти), що належать до вуглецевих
енергетичних ресурсів. Енергетична залежність та викиди СО² (внаслідок використання традиційних
енергоносіїв), у свою чергу, загострюють безліч соціально-економічних проблем: від зростання витрат
виробництва внаслідок енергодефіцитності економіки, до зростання витрат, пов'язаних з ліквідацією
екологічних катастроф та негативних наслідків кліматичних змін (посухи, повені тощо). Вирішити енергетичну
проблему можливо за рахунок розвитку відновлюваної енергетики, освоєння нових відновлюваних джерел
енергії (НВДЕ). Виробництво НВДЕ (геотермальна, біоенергетика, сонячна, вітрова енергія) у розвинених
країнах світу швидко поширюється. До країн-лідерів у сфері використання НВДЕ в країнах ЄС належать:
Німеччина, Франція, Португалія, Австрія. Розвиток відновлюваної енергетики стає одним зі сталих пріоритетів
розвитку мегапроекту – Енергетичного Союзу ЄС («Еnergy union» було створеного у Брюселі 20 березня 2015 р.
на самміті ЄС). Адже першою заявою ЄС під час створення Енергетичного Союзу ЄС стало визнання тісного
зв‘язку цього проекту з кліматичними змінами, зі сталим розвитком [14]. Долучення України до міжнародного
економічного співробітництва з країнами ЄС у енергетичній сфері має відбуватись відповідно до стратегічних
пріоритетів, визначених у «Еnergy union» та відповідно до положень, визначених у Меморандумі між Україною
та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі [15].
Аналізуючи стратегічні пріоритети сталого розвитку України, слід відзначити, що наша країна має
потужний потенціал у цій сфері, зокрема – у напрямі розвитку ринку відновлюваної енергетики. Це стосується
енергiї малих ГЕС, вiтроенергетики, сонячної енергетики, переробки побутових відходів та сміттєзвалищ (на
енергетичні ресурси), розвиток біоенергетики (на базі сільськогосподарського виробництва), у т.ч. шляхом
вирощування енергетичних культур (верба, тополя, міскантус та ін.), що дозволяє отримати екологічно чисті та
дешеві енергоресурси та біопаливо, електроенергію та біогаз. Використання нових вiдновлюваних джерел
енергiї в Україні станом на 2016 р. було незначним (менше 1% генерацiї електроенергiї). Разом з тим, потенцiал
щодо освоєння НВДЕ є суттєвим. Енергоефективність та енергозбереження, застосування відновлюваної
енергетики притаманні всім країнам ЄС. Позитивний досвід у сфері розвитку біоенергетики мають іноземні
бізнес-компанії, у т.ч. з країн ЄС. Так, «Phytofuels» вирощує енергетичні культури (просо прутоподібне,
міскантус, енергетичну вербу та ін.) на площі понад 35 тис. га у Полтавській обл. З цих культур виробляють
брикети і пелети. Компанія «Salix Energy» налагодила в Україні вирощування плантацій енергетичної верби
(Волинська та Львівська обл.) на площі понад 1500 га. Компанія «KSG Agro» на площі понад 65 тис. га земель у
Дніпропетровській обл. вирощує міскантус (рослина, яка використовується для виробництва твердого
біопалива – паливних гранул). Вагомий потенціал має комерціалізація українського інтелектуального продукту
у сфері енерготехнологій розвитку відновлюваної енергетики – зокрема біопалива, що виробляється з рапсу,
відходів тваринницьких ферм, відходів соломи, соняшника, деревообробки (з цього роблять брикети, пелети,
енергетичні гранули тощо). Залучення європейських інвесторів до створення спільних підприємств у сфері
виробництва відновлюваної енергетики, розвиток об‘єктів енергетичної інфраструктури сприятиме розвитку
єдиної енергетичної системи: Україна – ЄС, що прискорить євроінтеграційні процеси нашої країни.
Стратегічним пріоритетом міжнародного економічного співробітництва України та ЄС слід визнати
агропромислове виробництво – як традиційне, так і органічне. Продукція органічного сільського господарства
стабільно користується гарантованим попитом на регіональних та на світовому ринку. Україна має потужний
потенціал розвитку сільськогосподарської продукції як традиційного, так і органічного походження: продукція
рослинництва (зернові культури, кукурудза, соя, соняшник). Попитом користується і органічна продукція
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тваринництва та молочарства, наприклад: бараніна, молочна продукція, що виробляється на екологічно чистій
гірській території Західної України. Конкурентоспроможною є продукція виноробства з південних регіонів
України. Для підвищення ефективності сільського господарства України, його швидкого переходу на засади
сталого розвитку перешкодою залишається відсутність цивілізованого ринку землі та відсутність державної (у
т.ч. кредитної) підтримки фермерства, яке неспроможно протистояти монополізму агропромислових холдингів,
що домінують в Україні. У країнах ЄС підтримка фермерства здійснюється на державному рівні та
ототожнюється з підтримкою малого та середнього бізнесу, що сприяє підвищенню доходів населення та
зменшує бідність на селі. Європейські фірми (у т.ч. з Німеччини) проявляють великий інтерес до інвестування у
сільське господарство України. Натомість, для активізації міжнародного економічного співробітництва у сфері
аграрного виробництва (у т.ч. з метою виробництва органічної продукції) необхідно перейти до
функціонування цивілізованого ринку землі в Україні.
Пріоритетним стратегічним напрямом міжнародного економічного співробітництва у сфері сталого
розвитку є реновація житлової сфери, реформування сфери ЖКГ та розбудова «розумних міст». Концепція
«розумний будинок», «розумне місто» вбачає комплексний перехід до сталого розвитку. Йдеться про
інформаційні і комунікаційні технології, про підвищення якості та продуктивності міських служб, про
перспективи зниження енерговитрат та підвищення ефективності споживання обмежених природних ресурсів.
Сектори, які розвивають технології смарт-міста, включають у себе: державні послуги, транспорт і перевезення,
енергетику, охорону здоров‘я, забезпечення населення чистою водою, утилізацію ТПВ (твердих побутових
відходів). «Розумні міста» (малі та великі) – це майбутнє ЄС («European Smart Cities»). Таку практику може
впровадити і в Україні, оскільки це дозволить вирішити соціальні, економічні та екологічні проблеми,
сприятиме переходу до сталого розвитку. Налагодження ефективного міжнародного економічного
співробітництва України і ЄС у сфері розбудови «Розумного міста» є перспективним напрямом сталого
розвитку для нашої країни у ХХІ ст.
Висновки. Стратегічні пріоритети міжнародного економічного співробітництва України та ЄС у сфері
сталого розвитку мають під собою реальне інституційне підгрунтя, що базується на кореляції цілей та
пріоритетів сталого розвитку людської цивілізації, проголошених ООН («Перетворення нашого світу: Порядок
денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року»), пріоритетів, визначених у стратегії сталого
соціально-економічного розвитку Європейського Союзу на період до 2020 року «Європа – 2020: Стратегія
інтелектуального, стійкого і всеосяжного зростання» та у системі пріоритетів, визначених у Стратегії сталого
розвитку «Україна – 2020» (прийнято Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р.).
Стратегічними пріоритетами міжнародного економічного співробітництва України та ЄС (на
короткостроковому часовому періоді – до 2020 року) слід визнати сферу енергетики, екологізації промислового
виробництва та національної економіки, розвиток відновлюваної енергетики, сільського господарства (у т.ч.
органічного сільського господарства), розбудову інфраструктурних об'єктів та «розумних міст».
Пріоритетними є чотири «дорожні карти» міжнародного економічного співробітництва України та ЄЄ
у сфері енергетики: ядерна безпека; інтеграція ринків електроенергії та газу; безпека енергопостачання та
транзиту вуглеводнів (природного газу); реструктуризація та приватизація у сфері сектору кам‘яновугільного
виробництва та теплової енергетики. Поряд з цим, міжнародне економічне співробітництво України з країнами
ЄС у енергетичній сфері на засадах сталого розвитку потребує реалізації наступних стратегічних пріоритетів:
підтримувати енергетичну безпеку, долучитись до створення єдиного, інтегрованого Європейського
енергетичного ринку, забезпечити енергоефективність, що стимулювала би раціональний попит на енергоносії;
підтримувати інновації, дослідження та конкурентоспроможність на спільному енергетичному ринку (Україна –
ЄС); активізувати міжнародне інвестування у сфері розбудови та модернізації спільних інфраструктурних
проектів на енергетичному ринку; забезпечити відповідність, уніфікацію українського законодавства до
положень законодавства ЄС щодо безпеки енергозабезпечення, раціонального енергоспоживання, підвищення
енергоефективності та заощадливого ставлення до природних ресурсів (у т.ч. щодо розвитку безпечних та
сталих низьковуглецевих технологій).
Стратегічні пріоритети міжнародного економічного співробітництва України та ЄС передбачають
розвиток спільного енергетичного ринку на основі енерго- і кліматично-безпечних технологій та інноваційних
стратегій, що засновані на використанні новітніх поколінь відновлюваних ресурсів, на заощадженні
електроенергії та зменшенні викидів вуглецю (СО²), на покращенні енергоефективності у секторі домашніх
господарств та розвитку екологічно безпечного (сталого) транспорту (у т.ч. електрокарів).
Принципам сталого розвитку відповідають пріоритети міжнародного економічного співробітництва
України та ЄС у сфері зменшення нерівності, «розривів» стратифікації домогосподарств за доходами у всіх їх
проявах; економічна діяльність, спрямована на мінімізацію обсягів бідності в країні. Стратегічними
пріоритетами міжнародного економічного співробітництва України з країнами ЄС є забезпечення якісної освіти
для всіх, розвиток інфраструктури, боротьба зі змінами клімату та її негативними наслідками, розвиток
цифрової економіки та інновацій. Визначені вище стратегічні пріоритети міжнародного економічного
співробітництва України та ЄС у базових сферах національної економіки мають всі підстави стати
потенційними «точками економічного зростання» української економіки.
Міжнародне економічне співробітництво України та ЄС у сфері сталого розвитку, реалізація
конкретних міжнародних бізнес-проектів у сфері сталого розвитку сприятиме економічному зростанню
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національної економіки України та її виходу на принципово новий, інноваційний та конкурентоспроможний
вектор економічного зростання.
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СМИСЛ І ФУНКЦІЇ ПОНЯТТЯ «ГЕОЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР»: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Анотація. В статті досліджується проблема геоекономічного простору та його значення для сучасної
економічної теорії. Аналізується співвідношення різних підходів і поглядів на його зміст і структуру.
Виокремлюються функції геоекономічного простору, показана їх роль і призначення для сучасної економічної
практики в динаміці інформаційного світу.
Ключові слова: геоекономічний простір, економіка, теорія, інформаційний світ, картографія,
геополітика, методологія.
СМЫСЛ И ФУНКЦИИ ПОНЯТИЯ «ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО»:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. В статье исследуется проблема геоэкономического пространства и его значения для
современной экономической теории. Анализируется соотношение разных подходов и взглядов на его
содержание и структуру. Выделяются функции геоэкономического пространства, показана их роль и
назначение для современной экономической практики в динамике информационного мира.
Ключевые слова: геоэкономическое пространство, экономика, теория, информационный мир,
картография, геополитика, методология.
THE MEANING AND FUNCTIONS OF THE CONCEPT OF «GEOECONOMIC SPACE»:
THE METHODOLOGICAL ASPECT
Abstract. The article reveals the problem of geoeconomic space and its role in the modern economic theory. The
relationship between different approaches and views on its content and structure is analyzed. The functions of the
geoeconomic space are singled out, their role and purpose for the modern economic practice are shown in the
dynamics of the information world.
Keywords: geoeconomic space, economy, theory, information world, cartography, geopolitics, methodology.
Постановка проблеми. В сучасній економічній теорії, політології і філософії досліджуються різні
види просторів: соціальний, інформаційний, геополітичний, інноваційний, культурний та ін. Межі рамок цих
досліджень у різних авторів простягаються від єдиного світового простору до регіонального. Кожне з них
виокремлюється для аналізу процесів у відповідності з метою, об‘єктом і предметом дослідження, які ставить
перед собою той чи інший автор. Такий підхід до вивчення різних явищ в культурному, політичному,
економічному та іншому середовищі цілком виправданий і має право на існування. Сьогодні в центрі уваги
досліджень постає поняття геоекономічний простір, на основі якого вибудовуються моделі можливого розвитку
світової цивілізації. Найбільш часто під геоекономічним простором мають на увазі певні географічні рамки, в
яких існує господарська, соціальна, політична та економічна система. Однак яскраво виражений територіальний
відтінок поняття «геоекономічного простору» не вичерпує його змісту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми
формування геополітичного простору
зустрічаються в працях А. Сміта, котрий обґрунтовував концепцію абсолютних переваг (теорія обміну, яка
встановлює зв‘язок ринку, поділу праці та ефективності виробництва на певній території), і Д. Рікардо, який
створив теорію порівняльних переваг (принцип порівняльних переваг в міжнародній торгівлі і теорія ренти за
місцем розташування). А. Сміта і Д. Рікардо вважають одними із засновників науки про просторову
організацію господарства як
представники економічної науки, так і вчені
економічної географії і
геополітики. Великий внесок в теорію геоекономічного простору вніс видатний німецький географ Ф. фон
Ратцель. Його основна ідея – держави мають тенденцію вростати в природний простір, і ця їхня тяга може бути
задоволена лише у межах континентів. З точки зору Р. Челлена, життя держав підпорядковується загальному
закону боротьби за існування – боротьбі за простір життя (життєвий простір). Згідно Ф. Науманну, народи, які
населяють Центральну Європу, повинні об‘єднатися і організувати новий інтегрований «політико-економічний
простір». Х. Макіндер розглядав економічний простір через систему трьох концентричних кіл, в центрі яких
знаходиться heartland – «земля серцевини». Поняття «геоекономічного простору» тісно пов‘язане з теорією
«розміщення виробництва», в якій економіка вперше стала розглядатися не як «точкова», а як «просторова»
категорія. Основоположник теорії розміщення І.Г. фон Тюнен ввів уявлення про «ідеальний об‘єкт»,
«геоекономічний простір», його властивості, зональні або поясні структури, загрози і виклики, фактори
розміщення і економіко-просторову відстань. У світлі теорії В. Кристаллера геоекономічний простір має
«ієрархічну структуру».
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Невирішені раніше частини загальної проблеми. Попри значну кількість публікацій, в яких
аналізується геоекономічний простір з позиції його генези, географії, зв‘язку з виробництвом, структури тощо,
поза увагою дослідників залишаються сутністі взаємозв‘язки. Їх вивчення допоможе розкрити змістовне
наповнення геоекономічного простору.
Мета статті полягає в дослідженні і виявленні сутності та ролі функцій геоекономічного простору, які
в своєму взаємозв‘язку розкривають цілісність та взаємодію його властивостей в глобальному світі.
Виклад основного матеріалу. Можна виділити дві основні риси, властиві класичним теоріям у
визначенні геоекономічного простору: передбачається наявність даних за всіма чинниками розміщення, які
необхідні для визначення місця розташування економічної структури; розглядається окремо взята країна або
група країн. Ці риси припускають певну однорідність геоекономічного простору.
Заслуговує уваги теорія «геоекономічного простору» А. Льоша, що розглядав його на рівні
економічних регіонів. Межі геекономічного простору регіону у нього проходять по лініях нейтральності, і цим
забезпечується стан стійкості і рівноваги простору. На це впливають, на думку А. Льоша, політична система,
технічний прогрес, близькість до кордонів великих держав. Регіональний економічний простір в межах певної
території розглядається як ринок, обумовлений міжрегіональною конкуренцією [3, с. 222].
У роботах американського вченого У. Айзарда теорія «геоекономічного простору» отримує розвиток на
основі теоретико-економічних підходів, проводиться аналіз регіональних політичних систем та урядових
зв‘язків. Геоекономічний простір по Ф. Перроксу – «силове поле», яке породжене урядами та їх
взаємозв‘язками. Суть його теорії – розгляд нерівності як основоположного принципу політичного та
економічного розвитку. Нерівність випливає з відмінностей в політичній силі і капіталу, з різного ступеня
інформованості партнерів, з приналежності до різних областей економічної діяльності. Головний результат
нерівності – існування домінуючих і підлеглих економічних одиниць, нерівність яких має своїм наслідком
деформацію геоекономічного простору. Один з видів деформації – поляризація простору навколо провідної
сили («полюси зростання») [1, с. 740]. Основним внеском Ф. Перрокса в теорію геоекономічного простору
можна вважати уявлення останнього через силові поля економічної діяльності, розгляд простору як об‘єкта
політичних та економічних стратегій розвитку, у взаємодії різних політичних сил та економічних інтересів.
В середині 70-х років минулого століття з‘являються роботи Е. Гувера, в яких досліджуються проблеми
концентрації геоекономічного простору навколо великих центрів прийняття політичних та економічних рішень.
Пізніше на основі цієї концепції американський дослідник Дж. Якобс аналізувала ефект економічного розвитку
відповідно до масштабів соціально-політичних стратегій розвитку, а також рівня споживання в мегаполісах,
відмінного від споживання в регіонах [7, с. 17].
Вступ високотехнологічних країн в епоху постіндустріального розвитку накладав відбиток і на
формування теорії геоекономічного простору. Це обумовлено динамічними темпами розвитку високих
інформаційних технологій і перш за все формуванням єдиного інформаційного простору (Internet).
Дослідження впливу систем телекомунікацій на структуру геополітичного та економічного простору сучасного
світу можна знайти у Р. Шулера [9, с. 39]. Аналіз впливу глобальної телекомунікаційної мережі на просторову
складову політичного та економічного розвитку зроблений в роботах італійського вченого Р. Капелло. Велика
роль в цьому процесі належить досягненням в сфері економіки. Зокрема, мережевій організації економіки,
необхідної умови для формування такого інноваційного середовища, яке забезпечить вирівнювання
регіональних відмінностей і забезпечить економічне зростання в кожному окремому регіоні [6]. Отже, і в світі,
що здійснить безпосередній вплив на зміну геоекономічних трендів розвитку.
Більшість наукових підходів зарубіжних і вітчизняних шкіл до вияснення сутності категорії
геоекономічного простору можна назвати «територіальними», оскільки цей простір розглядається ними в
розрізі певних географічних рамок. В контексті процесного методологічного підходу геоекономічний простір
розглядається як процес, зумовлений відносинами економічних і політичних суб‘єктів. Для більшості авторів
характерний розгляд геоекономічного процесу «ззовні», а не «зсередини». Так, відомий німецький економіст
В. Ойкен геоекономічний процес визначає як сукупність діяльності виробників, як сукупність форм зв‘язку
підприємств і домашніх господарств, в яких протікає конкретний економічний процес, який визначає рамки –
«картографію» – світового устрою. В свою чергу світовий лад обумовлений геополітичними та
геоекономічними процесами, які перетворюють економічні і політичні тренди в реальний стан, відповідно до
потреб суспільного розвитку, визначеного міжнародною спільнотою. У загальному контексті більшість авторів
під геоекономічним процесом розуміє перетворення політичних та економічних ресурсів в продукти і товари,
потрібні для задоволення суспільних потреб. Відомий економіст К. Поланьї, розглядаючи ринкову систему,
писав, що її інститути активізують акти індивідуального вибору до утворення взаємозалежних соціополітичних
та економічних рухів, що складають в результаті світовий процес [5, с. 65]. Його атрибутом є геоекономічний
простір.
За змістом геоекономічний процес об‘єктивний, а за формою протікання суб‘єктивний, оскільки,
відображаючи реальну політичну та економічну діяльність, він постає впровадженням в життя ідей, планів,
моделей розвитку суспільства. Тобто об‘єктивний процес, обумовлений дією політичних та економічних сил,
пов‘язаний з різними формами уявлення політичних та економічних суб‘єктів в реальному житті. На основі цих
уявлень виробляються стратегії і напрямки діяльності.
Аналіз поняття геоекономічного процесу з різних позицій дозволяє сформулювати наступне
визначення. Геоекономічний процес – це відношення між політичними та економічними суб‘єктами в

№2, 2017

37

конкретному інституціональному середовищі по реалізації своїх стратегічних та тактичних політичних та
економічних інтересів, спрямованих на можливі результати спільної діяльності. За змістом геоекономічний
процес являє собою реалізацію прав власності суб‘єктами економічної діяльності в реальному соціальнополітичному житті. За формою геополітичний процес ініційований процесом узгодження економічних інтересів
суб‘єктів господарювання. В свою чергу рівень узгодженості економічних інтересів визначається
співвідношенням рівня трансакційних витрат одного суб‘єкта господарювання і тим рівнем витрат, який має
інший суб‘єкт в припущенні першого. Але головне полягає в тому, що економічні процеси відбуваються в
певному середовищі, тобто в геоекономічному просторі, який визначений картографією сучасного світового
устрою.
Аналіз різних точок зору на геоекономічний простір і проблеми, з ним пов‘язані, дозволяють говорити
про три сформованих підходи по його дослідженню: територіальний, ресурсний та інформаційний. Домінує
територіальний підхід, відповідно до якого геоекономічний простір – це територія («карта»), що вміщає безліч
об‘єктів і зв‘язків між ними: держави, політичні союзи, міста, промислові підприємства, економічно освоєні
площі, транспортні та інженерні мережі тощо. В цьому плані геоекономічний простір розглядається в контексті
розташування по «...загальногеографічним критеріям, які враховують розміри, обсяг і час існування
таксономічних підрозділів географічної оболонки» [1, с. 742]. Цей підхід обґрунтовується на правомірність
застосування терміна «геоекономічний простір» на рівні невеликих «таксономічних одиниць».
Географічне середовище в значній мірі визначає розвиток політичних, соціальних, економічних
процесів, і це зумовлено відносно низьким рівнем витрат, які несуть насамперед суб‘єкти господарювання при
встановленні взаємозв‘язків на обмеженій території. Саме ці зв‘язки в кінцевому підсумку і формують
геоекономічний простір в певних територіальних межах. Однак еволюція суспільства все більш обумовлює
відносну незалежність встановлюваних взаємозв‘язків від фактора територіального розташування суб‘єктів
економічної та інших видів діяльності. Як наслідок, територіальний підхід до геоекономічного простору буде
актуальним в доіндустріальну та індустріальну епохи розвитку суспільства.
В контексті ресурсного підходу під геоекономічним простором розуміється сукупність насамперед
«економічних дій», що виражають певний зв‘язок між цілями і засобами, а також передбачає особливий
характер самої дії. В якості елементів економічної дії називається обмеженість ресурсів, можливість їх
альтернативного використання та ряд інших елементів. Критикуючи територіальний підхід до геоекономічного
простору, В. Пефтієв визначає його як «систему відносин по використанню економічних ресурсів» [4, с. 34].
Під геоекономічним простором розуміється також «простір, утворений: а) фізичними та юридичними
особами (суб‘єктами), які для реалізації своїх економічних і політичних потреб та економічних і політичних
інтересів, що виражають ці потреби, вступають в соціально-політичні та економічні відносини; б) фізичними та
нефізичними об‘єктами, які постають джерелами політичних інтересів та економічних відносин» [1, с. 742].
Джерелом же геоекономічних інтересів виступають економічні ресурси.
Сьогодні ресурсний підхід до поняття «геоекономічного простору» методологічно вичерпав себе. У
своїй суті він містить установку на перерозподіл ресурсів, до яких мають або можуть мати доступ суб‘єкти
господарювання. Тим самим відбувається підміна об‘єкта, на який спрямовані дії суб‘єктів. Раніше в якості
об‘єкта взаємодії суб‘єктів виступав економічний процес. В економіці індустріального типу ключовою умовою
розвитку він дійсно виступав як найбільш ефективний спосіб перетворення наявних ресурсів. А в нинішніх
реаліях – постіндустріального суспільства – такою умовою виступає ефективне використання людського
капіталу, накопичених знань, інформаційних технологій. У суспільстві з постіндустріальним типом розвитку
економічні ресурси в їх традиційному вигляді вже не є prime-елементом економічного процесу. Ця зміна
характеризується переходом до іншої парадигми розвитку, яка базується не на енергії, а на інформації, на
інфотелекомікаціях.
Інформаційний підхід до визначення геоекономічного простору отримав розвиток лише в останнє
десятиліття, що і пояснює відсутність досить чітких альтернативних позицій всередині цього напряму. Суть
підходу полягає в трактуванні геоекономічного простору через інформаційну складову світового процесу. Так,
Е. Іванов вважає, що сучасний простір життя формується інформаційними потоками, які циркулюють між
владними і господарюючими суб‘єктами, і саме вони визначають структуру цього простору. У деяких роботах
значна увага приділяється інформаційному обміну між елементами економічної системи. Економічні агенти,
обмінюючись сигналами в процесі економічної діяльності, формують цим геоекономічний простір. Через
інформаційні потоки визначає геоекономічний простір Г. Шибусава: «Геоекономічний простір може
інтерпретуватися як деяка соціально-мережева частина Інтернету, за допомогою якої здійснюється управління
політичними та економічними процесами» [8, с. 79].
Характеризуючи економіку з позицій інформаційного суспільства, український вчений
А.С. Гальчинський визначає наступні її риси: по-перше, виникнення сформованої на індивідуалізмі нової
системи соціальних відносин, зокрема укорінення мережевого індивідуалізму стверджує більшу свободу
особистості, як домінантної форми соціальної організації суспільства; по-друге, відбувається персоналізація
соціальних відносин, що створює нові комунікативно-соціальні форми, які орієнтовані на «поле вільного
вибору»; по-третє, інформаційно-мережеве суспільство базується на принципі самоідентифікації комунікативно
діючих суб‘єктів; по-четверте, зростання простору мережевого суспільства обумовлює відповідно зростання
простору мережевої економіки; по-п‘яте, мережеве суспільство розбудовує свої зв‘язки на основі
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горизонтальних артикуляцій; воно інваріантне щодо ієрархічної розбудови суспільно-економічних відносин [2,
с. 260].
На фоні вищерозглянутих підходів до визначення геоекономічного простору інформаційний підхід
постає найбільш адекватним. Дійсно, на рівні суб‘єкта економічної діяльності його взаємодія з економічним
простором здійснюється через зовнішні (щодо суб‘єкта) трансакції в формі обміну інформацією і входження в
загальний інформаційний потік. Більш того, інформаційний підхід до визначення геоекономічного простору –
це лише окремий випадок більш загального процесного підходу. В його основі лежить сукупний геоекономічний
процес (V-процес). З огляду на це пропонується наступне визначення. Геоекономічний простір – це відношення
між політичними та економічними процесами суб‘єктів діяльності і сукупним світовим процесом (V-процесом)
по формуванню можливих результатів цивілізаційної діяльності. Елементами, що утворюють геоекономічний
простір, є: сукупний політико-економічний процес, політична та економічна конкуренція.
Однією з характеристик геоекономічного простору є рівень його концентрації, який визначається
відношенням кількості окремих економічних процесів, що входять в V-процес, до загальної кількості окремих
процесів, що реалізуються суб‘єктами економічної діяльності. Чим вище концентрація геоекономічного
простору, тим менше час, необхідний для завершення трансакції. Тривалість трансакції в загальному випадку
визначається її відхиленням від форми і змісту обмежень, що накладаються інституціональним середовищем.
Якщо трансакція вписується в інституційне середовище, то час її завершення збігається з фізичним часом, який
визначає процес її завершення, а витрати відповідають прийнятому рівню. Рівень концентрації геоекономічного
простору певним чином впливає на конкурентоспроможність як суб‘єкта господарювання, так і суб‘єкта
політико-владної діяльності» [1, с. 745].
Виникнення геоекономічного простору обумовлюється спонтанними політичними та економічними
процесами суб‘єктів діяльності в інституційному середовищі, яке сприяє розвитку цих процесів. Після певного
часу політичні та економічні інтереси суб‘єктів починають «перетинатися», що об‘єктивно зумовлено
боротьбою за економічні ресурси. З урахуванням того, що інформаційні потоки, що відображають зміст
економічних інтересів, мають властивість асиметричності, виникає конкурентне начало, що приводить до
виникнення певного рівня узгодженості політичних та економічних інтересів суб‘єктів. Сенс цього
конкурентного начала полягає в неповноті інформації одного суб‘єкта про інший суб‘єкт економічної
діяльності і прагненні першого компенсувати наявну неповноту інформації підвищенням ефективності своєї
діяльності або входженням в спільний геоекономічний процес.
Таким чином, необхідною умовою формування геоекономічного простору є наявність певного рівня
узгодженості політико-економічних інтересів суб‘єктів діяльності. В іншому випадку процес формування
геоекономічного простору не почнеться. Як тільки цей рівень перевищує певну величину, геоекономічний
простір набуває нової якості – він починає «працювати» на суб‘єктів, що входять в цей простір, їх сила,
активність, конкурентоспроможність починає рости. Проявляється результат, обумовлений емерджентними
властивостями соціально-економічної та політичної системи. В результаті першої фази трансформації
геоекономічного простору формується його основа – V-процес [1, с. 746].
Трансформуючись з одного стану в інший, геоекономічний простір змінює свої характеристики, які
виражаються в його властивостях. Точніше, в домінуванні одних властивостей над іншими, що обумовлено
специфікою його V-процесу. Геоекономічний простір має такі властивості, які характерні синергетичним
системам: властивість фрактальності, коли один геоекономічний простір, будучи самостійною частиною,
входить в інший і в той же час обидва представляють собою єдину цілісність. Більш того, його елементи
(підпростори), що формуються чотирма типами процесів, які становлять V-процес, також розвиваються за
фазами життєвого циклу геоекономічного простору; властивість неоднорідності, що випливає, з одного боку, з
нелінійності процесів, що відбуваються в економічному просторі, з іншого – з відносин процесів, які становлять
V-процес, між собою. Різний рівень синхронізації часу в основних, допоміжних і обслуговуючих процесах,
різний рівень конкурентоспроможності суб‘єктів економічної діяльності, задіяних в цих процесах, а також їх
індивідуальне сприйняття інституційного середовища обумовлюють неоднорідність геоекономічного простору,
що виражається в різних ступенях його концентрації; властивість самоорганізації, під якою розуміється
здатність системи без специфічного впливу ззовні набувати певну просторову структуру. Дана властивість
виражається в здатності геоекономічного простору в певній мірі нейтралізувати наслідки зовнішніх і
внутрішніх негативних процесів, що підвищує стійкість геоекономічної діяльності її суб‘єктів та рівень
організованості їх економічних процесів [1, с. 746-747].
За формою геоекономічний простір постає як мережева структура союзів, домовленостей, контрактів,
угод, які реалізуються через політико-економічні процеси суб‘єктами діяльності. За змістом сутність
геоекономічного простору визначається тими функціями, які він виконує. До них можна віднести наступні:
- інституційна функція полягає в підтримці і розвитку інституційного середовища, в якому
реалізується V-процес. Формально реалізація цієї функції відбувається через флуктуації геоекономічного
простору;
- регулююча функція. Інституційне середовище геоекономічного простору задає спрямованість
економічній діяльності її суб‘єктів, перетворюючи їх приватні політичні та економічні процеси у V-процес, в
якому задіяно більшість суб‘єктів, що входять в даний геоекономічний простір;
- синхронізуюча функція. Суб‘єкти геоекономічної діяльності змушені синхронізувати час своїх
приватних процесів з часом V-процесу. В іншому випадку приватні процеси відторгаються геоекономічним
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простором, оскільки рівень енергій та витрат, що супроводжує ці процеси, буде перевищувати нинішній рівень
витрат V-процесу. Геоекономічний простір виступає тут в ролі механізму синхронізації часу реалізації проектів
і моделей розвитку;
- коригувальна функція. Кожен суб‘єкт геоекономічної діяльності змушений безперервно узгоджувати
свої політичні та економічні інтереси з інтересами інших суб‘єктів, що входять в даний геоекономічний
простір, в іншому випадку рівень витрат його енергій значно зростає;
- оптимізуюча функція. Функціонування суб‘єктів в даному геоекономічному просторі веде до
зниження їх витрат до певного рівня за рахунок підвищення рівня конкурентоспроможності за умови їх участі в
V-процесі. Ключовими джерелами конкурентоспроможності суб‘єкта геоекономічної діяльності є спільні цілі,
елементи довіри і співпраці між суб‘єктами, які беруть участь в V-процесі, в результаті переплетення їх
соціальних, політичних та економічних інтересів;
- інформаційна функція. В геоекономічному просторі відбувається акумуляція інформації про
соціальне, політичне, економічне середовище і передача цієї інформації суб‘єктам геоекономічної діяльності,
що дозволяє знизити ентропію геоекономічного простору і підвищити рівень його організованості, підняти
ефективність функціонування суб‘єктів діяльності [1, с. 747].
Розгляд геоекономічного простору як категорії в контексті абстрактної соціально-економічної,
політико-економічної системи дозволив, використовуючи в якості методології дослідження процесний підхід,
сформулювати загальні теоретичні основи функціонування геоекономічного простору. Якщо необхідно
врахувати тип розвитку системи (індустріальний, постіндустріальний), досить відбити цей момент в структурі
V-процесу, що є каркасом геоекономічного простору, його картографією.
Висновки. Трансформація картографії сучасної цивілізації змінює її просторову конфігурацію.
Елементи економічної системи, диференціюючись один від одного, стають територіально менш пов‘язаними
між собою, оскільки геоекономічний простір бере на себе цю інтегруючу функцію. В результаті відбувається
формування більш об‘ємного економічного простору за рахунок залучення до його структури не лише
ринкових, але й «трансринкових визначень» (А.С. Гальчинський). Тобто не тільки сфери матеріального, а
інтелектуального поля виробництва, розширеного відтворення інтелектуально-ідеального, всієї сфери
життєдіяльності людини і суспільства, формування нових вимірів життя. В цьому полягає визначення
геоекономічного простору відповідно до викликів і досягнень сучасної цивілізації.
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Анотація. В статті проаналізовано підходи до забезпечення прозорості фінансів державних
інституцій. Розглянуто міжнародні документи, практику окремих країн щодо забезпечення прозорості
державних фінансів і державних фінансових органів. Визначено напрями підвищення рівня прозорості
фінансової діяльності національних державних інституцій та залучення громадськості в прийняття
державних рішень.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ
Аннотация. В статье проанализированы подходы к обеспечению прозрачности финансов
государственных институтов. Рассмотрены международные документы, практика отдельных стран по
обеспечению прозрачности государственных финансов и государственных финансовых органов. Определены
направления повышения уровня прозрачности финансовой деятельности национальных государственных
институтов и привлечения общественности к процессам принятия государственных решений.
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MODERN APPROACHES TO PROMOTE TRANSPARENCY OF FINANCIAL ACTIVITIES OF
PUBLIC INSTITUTIONS
Annotation. The article analyzes the approaches to ensuring the transparency of public institutions finance.
The international documents as well as the practice of some countries on ensuring transparency of public finances and
public financial bodies are considered. The directions of increasing the level of transparency of financial activities of
national public institutions and involving the public into the processes of government decision-making have been
determined.
Key words: transparency of public institutions, public finance, transparency, accountability, sustainable
development goals.
Актуальність проблеми. Сьогодні прозорість і підзвітність діяльності суб‘єктів державного та
приватного секторів економіки є обов‘язковою умовою ведення бізнесу та сприяння встановленню гармонійних
відносин із суспільством. Принципи такого ведення діяльності лежать в основі Цілей сталого розвитку, що
проголошені ООН (16-а ціль) та розкриті, відповідно до національних пріоритетів розвитку, в Національній
доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна». Накреслені завдання щодо забезпечення прозорості та шляхи їх
вирішення відображені в численних міжнародних і національних законодавчих актах, програмах дій і
стандартах. Водночас, потребує подальших наукових розвідок визначення основних підходів щодо подальших
кроків у процеси забезпечення прозорості фінансів державного сектора економіки та їх реалізації у практиці
державного управління.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблематика забезпечення прозорості функціонування державного
сектора відображена в численних публікаціях вітчизняних і зарубіжних вчених і практиків. Н.Гудима,
В.Мельниченко, О.Пухкал визначили принципи та напрями дотримання прозорості та відкритості в
державному управлінні. Т.Єфименко, С.Гасанов, В.Кудряшов, Л.Ловинська, І.Луніна накреслили напрями
забезпечення прозорості державних фінансів. У численних публікаціях науковці розглядають явище прозорості
з позиції ведення соціально відповідального бізнесу, передумов розвитку демократичних процесів, у правовому
аспекті. Водночас, напрочуд мало публікацій, які розкривали напрями забезпечення прозорості в
функціонуванні державних фінансових інституцій [1].
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Метою статті є визначення підходів до забезпечення прозорості фінансової діяльності державних
інституцій, виходячи з світової практики та міжнародних рішень.
Виклад основного матеріалу. Прозорість функціонування інституцій державного сектора – це
особлива інформаційна форма взаємодії держави та суспільства. Встановлюється неписаний контракт між
державними структурами та суспільством щодо розкриття деяких аспектів їх діяльності та мовчазне (чи
немовчазне) їх ухвалення широким загалом.
Платон у своїй фундаментальній праці «Держава» описував державу плутократії (панування гаманця),
коли управління передавалось не тим, хто був сильний тілом і духом, а тим, у кого тугіше набитий гаманець.
Така плутократія природно призводила до олігархії, тобто правлінню небагаточисленної групи заможних
людей. «Подібного роду держава неминуче не буде єдиної, а в ній як би будуть дві держави: одна - держава
бідняків, інша багатіїв. Хоча вони і будуть населяти одну і ту ж місцевість, проте стануть вічно чинити замах
один проти одного». В умовах же демократії, як писав Платон, «…душа громадян робиться вкрай чутливою,
навіть по дрібницях: все примусове викликає у них обурення як щось неприпустиме. А кінчають … тим, що
перестануть рахуватися навіть із законами - писаними або неписаними, - щоб уже взагалі ні в кого і ні в чому не
було над ними влади ... [4]. Платон обґрунтовував, що така демократія неминуче породжує тиранію.
Отже, для запобігання протистояння між платонівськими «двома державами» необхідно досягти
певного консенсусу щодо залучення громадськості до управління державою та створення прийнятної форми
обміну інформацією, думками, ідеями.
Запроваджуючи різноманітні механізми та форми доступу до інформації, що становить суспільний
інтерес, держава сподівається на підтримку з боку громадськості своїх дій. І така підтримка може мати місце в
двох сценаріях:
‒
коли дійсно державні органи й інституції чинять правильно;
‒
коли населення країни вимушено дає згоду на дії уряду, незалежно від того, наскільки вони
відповідають його потребам та сподіванням.
При реалізації першого сценарію послаблюється рівень соціальної напруги, формуються умови до
подальшого залучення населення країни до участі в суспільному житті. Доступ громадськості до інформації сам
по собі не означає її кваліфіковану участь у процесах прийняття рішень. Обізнаність не означає нічого, крім
обізнаності, інформованості. Подальші кроки демократизації управління мають полягати в наданні громадянам
права у певних межах контролювати політику влади та брати участь в її формуванні.
У другому випадку населенню надається та частина інформації, яка дозволяє створювати видимість
залучення громадськості в державні справи, а її реальний вплив на прийняття управлінських рішень
мінімізується. Зрозуміло, що не досягається повною мірою стабілізація суспільних відносин, а «народне віче»
має дуже обмежений характер.
У будь-якій ситуації прозорість – це свідома політика держави та її інституцій, яка сприяє підвищенню
рівня підзвітності влади перед суспільством, зростанню рівня його інформованості щодо дій уряду,
усвідомлення сутності державної політики та розуміння всіх чи деяких його заходів, що кінцевою метою має
обумовлювати підвищення рівня участі громадськості в прийнятті суспільно важливих рішень і контролю за
діями влади.
Важливість таких заходів щодо забезпечення прозорості та підзвітності дій влади, її агентів та
інституцій вже усвідомлено світовою спільнотою, що обумовило акцентуацію на цих питаннях міжнародних
рішень і документів.
Назвемо передусім глобальні Цілі сталого розвитку на період 2016-2030 рр. (далі – ЦСР), що були
прийняті наприкінці 2015 року на саміті ООН з питань сталого розвитку. Сприяння підзвітності та прозорості –
це передостання, 16-а ціль сталого розвитку. У своєму повному викладі формулювання цілі звучить як
«сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу
до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх
рівнях. Відповідно до реалізації цілі прийнято низку конкретних завдань, зокрема:
…16.3 Сприяти верховенству права на національному та міжнародному рівнях і забезпечити всім
рівний доступ до правосуддя.
16.4 До 2030 року значно зменшити незаконні фінансові потоки та потоки зброї, активізувати
діяльність з виявлення й повернення викрадених активів і вести боротьбу з усіма формами організованої
злочинності.
16.5 Значно скоротити масштаби корупції та хабарництва у всіх їхніх формах.
16.6 Створити ефективні, підзвітні та прозорі установи на всіх рівнях (тут і далі підкреслено мною –
О.І).
16.7 Забезпечити відповідальне прийняття рішень репрезентативними органами на всіх рівнях за
участю всіх верств суспільства.
16.8 Розширити й активізувати участь країн, що розвиваються, в діяльності органів глобального
регулювання…
16.10 Забезпечити доступ громадськості до інформації і захистити основні свободи відповідно до
національного законодавства і міжнародних угод…[7].
Зазначимо, що Україна, підписавши Угоду про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, має зобов‘язання в частині дотримання
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основних її положень щодо розкриття інформації та обміну нею з іншими країнами-членами ЄС. Зокрема, в
ст.107 «Прозорість та розкриття конфіденційної інформації» визначено, що «… кожна Сторона оперативно
реагує на всі запити іншої Сторони щодо конкретної інформації про будь-які заходи загального застосування
або міжнародні угоди, які стосуються або впливають на цю Угоду. …створює один або декілька інформаційних
центрів…». Водночас, окреслено границі відкритості, зокрема: «ніщо в цій Угоді не вимагає від будь-якої
Сторони надавати конфіденційну інформацію, розкриття якої перешкоджало б забезпеченню дотримання
законодавства або іншим чином суперечило б державним інтересам [6].
У главі 10 «Конкуренція», частина 2 «Державна допомога» стаття 263 передбачає «прозорість у сфері
державної допомоги». Також занотовано, що «сторони мають забезпечити, щоб фінансові стосунки між
органами державної влади та державними підприємствами були прозорими, що передбачає: чітке відстеження
державних коштів, виділених органами державної влади прямо чи опосередковано» [6].
У статті 127 перелічуються міжнародні стандарти ефективного та прозорого регулювання в фінансовій
сфері, яких мають дотримуватися країни – учасники Угоди, зокрема:
‒
Десять основних принципів обміну інформацією, які поширюються міністерствами фінансів «Великої
сімки»;
‒
Основні принципи ефективного банківського нагляду, що визначені Базельським комітетом;
‒
Основні принципи страхування, що зазначені Міжнародною асоціацією органів страхового нагляду;
‒
Цілі та принципи регулювання обігу цінних паперів, окреслені Міжнародною організацією комісій з
цінних паперів;
‒
Угода Організації економічного співробітництва та розвитку про обмін інформацією з питань оподаткування;
‒
Заява «Великої двадцятки» (G20) про прозорість інформації та обмін інформацією для цілей
оподаткування;
‒
Сорок рекомендацій і Дев‘ять спеціальних рекомендацій стосовно боротьби з фінансуванням
тероризму FATF [6].
Особлива увага приділена забезпеченню прозорості управління державними фінансами (глава 3).
Зокрема, у ст.346 визначено, що «співробітництво в галузі управління державними фінансами
спрямовуватиметься на забезпечення розвитку бюджетної політики і надійних систем внутрішнього контролю
та зовнішнього аудиту, що базуються на міжнародних стандартах, а також відповідають основоположним
принципам підзвітності, прозорості, економності, ефективності та результативності». У ст.347 окреслено сфери
обміну інформацією, зокрема щодо:
‒
розвитку системи середньострокового бюджетного прогнозування /планування;
‒
удосконалення програмно-цільових підходів у бюджетному процесі й аналізу ефективності та
результативності виконання бюджетних програм
‒
покращання обміну досвідом та інформацією з питань планування і виконання бюджету та стану
державного боргу [6].
Серед інших важливих для української держави міжнародних документів назвемо «Кодекс належної
практики забезпечення прозорості в бюджетно-податковій сфері», який було представлено у 1998 році
Міжнародним валютним фондом; Добрі практики прозорості бюджету (документ Організації економічного
співробітництва та розвитку); Європейська хартія місцевого самоврядування; Європейська конвенція про
захист прав та основних свобод, Європейська соціальна хартія, Міжнародний кодекс етичних норм поведінки
громадських службовців; Національна безпека, свобода висловлювань і доступ до інформації (Йоганнесбурзькі
принципи) та ін.
Передумовами досягнення прийнятного рівня прозорості функціонування державного сектора з точки
зору міжнародного співтовариства є дотримання державними підприємствами стандартів звітності. На
міжнародному рівні питаннями встановлення стандартів звітності для державного сектора займається Рада з
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (the International Public Sector Accounting
Standards Board, РМСБОДС). Метою IPSASB (РМСБОДС), як зазначено в документах організації, є слугування
публічним інтересам шляхом встановлення стандартів бухгалтерського обліку високого рівня та сприяння їх
прийняттю та застосуванню, а також зміцнення практики забезпечення транспарентності та підзвітності
фінансів державного сектора в усьому світі. Пропозиції РМСБОДС носять рекомендаційний характер. Серед
документів, які запропоновані Радою широкому колу публічних організацій, місцевих, регіональних та
державних органів – Керівництво з рекомендованої практики, де одним із важливіших питань, що піднімалися,
є досягнення підзвітності та прозорості в системі державних фінансів [11].
Окрім програмних документів, міжнародні організації визначають рейтинги та індекси, які показують
відносний рівень країни щодо інших країн в плані розкриття інформації стосовно певної сфери та забезпечення
громадськості доступу до неї. Зокрема, Індекс відкритості бюджету визначає, чи уряд надає доступ суспільству
до восьми основних бюджетних документів і чи є ці документи зрозумілими, своєчасними та корисними. Ці
документи – бюджетна декларація, проект бюджету, бюджет, бюджет для громадян, квартальні звіти про
виконання бюджету, піврічний звіт, річний звіт і звіт про аудит. Крім того, оцінюється участь громадськості у
бюджетних процесах та рівень контролю за ними. Критерії оцінки прозорості бюджету визначено за допомоги
Міжнародного валютного фонду, Організації економічного співробітництва та розвитку, Міжнародної
організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI). Для розрахунку об‘єктивної оцінки та рейтингу
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прозорості кожної з країн використовують бали, надані за відповіді на 140 (раніше – 125) запитань. Ці сумарні
бали становлять єдиний незалежний і порівнювальний показник прозорості бюджету – Індекс відкритості
бюджету [3].
Результати спостережень індексів й проведення інших досліджень показує, що рівень прозорості для
країни в окремих сферах може бути кардинально відмінним від того, що спостерігається в інших країнах, що
належать до однієї з цією країною групи. Зокрема, щорічно Швеція, Фінляндія та Норвегія оприлюднюють
податкові декларації для всіх. У Швеції кожен може дізнатись заробітну плату будь-кого за допомогою
швидкого телефонного дзвінка до податкових органів. Людина, щодо якої іде запит про її рівень доходів і
платежі, знатиме, що хто саме цікавиться такою інформацією, однак це єдине, що може когось зупинити в його
намірах...Можна дізнатись, скільки заробляє сусід, і скільки він чи вона платить податків. Така практика
датується з XVIII-го століття. Водночас, на відміну від шведів, британці, які не заперечують, що їх дії
спостерігають мільйони камер відеоспостереження, не хочуть, щоб розмір їх зарплати був загальнодоступною
інформацією. Отже, різні культури мають різні ідеї про конфіденційність [9].
Уряди країн виділяють ключові сфери, де забезпечення прозорості є нагальним завданням державного
управління. Для більшості країн це фіскальна сфера. Водночас, у низці розвинутих країн створюються умови
для забезпечення участі громадськості та наукових кіл у процесах вироблення державних рішень.
Досить цікавим є досвід Швеції щодо впровадження в системі фінансового управління так званих
«наукових лабораторій». Була створена унікальна база даних про всі результати, отримані за експериментами в
сфері фінансової стабілізації, що були проведені в країні за останню чверть ХХ-го століття. Було сформовано
щось на зразок тест-сайту, що дозволило вчитися на помилках, у тому числі в навчальному процесі [8 , с.6].
Іншим експериментом, що потребує аналізу та переймання досвіду для України, було створення у
Швеції комітету з фіскальної політики (fiscal policy council). Головне завдання комітету – «здійснювати
моніторинг та оцінку того, якою мірою досягнуті цілі фіскальної та економічної політики, що запропоновані
урядом і вирішені Риксдагом, що, таким чином, сприятиме більшій прозорості, чіткості цілей та ефективності
економічної політики» (с.11) Ця ідея виникла ще в 2002 році, а ініціатором її впровадження після виборів 2006
року було Міністерство фінансів Швеції. Комітети з фіскальної політики на той момент були створені у таких
країнах, як Нідерланди та США. На середину 2010-х років такі комітети працювали вже у 16 країнах [8, c.12].
Головні завдання при формуванні таких комітетів – контроль недопущення зростання витрат бюджету
(зростання витрат в одній сфері має компенсуватись їх зниженням в іншій), а також збалансованості місцевих
бюджетів.
У Словацькій республіці для цих цілей було створено Інститут фінансової політики (ІФП), місією
якого визначено «забезпечення надання макроекономічного та фіскального аналізу та прогнозу для уряду та
громадськості». У структурі ІФП створено кілька департаментів. Департамент макроекономіки аналізує та
прогнозує розвиток словацької економіки, зокрема темпи зростання ВВП, інфляції або рівень безробіття,
динаміку розвитку фінансових ринків і фінансування державного боргу Словаччини. Податковий та фіскальний
департамент аналізує та прогнозує доходи державних бюджетів (податки та соціальне страхування), фіскальну
політику, державні фінанси та їх стійкість. Управління структурної та витратної політики (IFP3) аналізує
державні витрати та структурну політику, тобто видатки на освіту, охорону здоров‘я або навколишнього
середовища. На сайті Міністерства фінансів відкритою для публіки є Програма Національних реформ,
Стратегія управління державним боргом, проект Бюджетного плану, Програма стабілізації по періодах
(зокрема, серед останніх – програма стабілізації на період 2017-2020 рр. ) [10].
У Словацькій Республіці діє також Реєстр фінансової звітності, введений у дію Законом «Про
бухгалтерський облік» в 2011 p. Він являє собою інформаційну систему державного управління, що складається
з фінансової звітності, аудиторських і річних звітів, та спрощує ведення бізнесу в Словацькій Республіці, а
також забезпечує доступ громадськості до інформації в мережі Інтернет. Представлений документ є
інструментом макроекономічного аналізу й прогнозування, а також виявлення суб‘єктів, які ухиляються від
сплати податків. Науковцями зазначено, що введення такого реєстру підвищило рівень прозорості, хоча мало і
негативний ефект, пов‘язаний з доступом інформації про бізнес для конкурентів й інвесторів, зокрема могло
показати слабкі і сильні сторони певної компанії [2, с.120].
В опублікованому Огляді відкритості бюджету за 2015 рік серед 102 країн результати України за
Індексом відкритості бюджету невтішні: країна набрала 46 балів. Порівняно з попередніми результатами
помітним є регрес: у 2008-у році Україна отримала 55 балів, у 2010-у – 62 бали, у 2012-у –54 (35 місце серед 100
країн). Найближчими «сусідами» України за рейтингом 2015-го року є Малайзія та Бенін, тобто ми потрапили у
групу країн з недостатнім рівнем відкритості бюджету. Водночас, зазначимо, що за показниками нагляду за
станом бюджету з боку законодавчої влади та вищих органів аудиту кількість балів є цілком задовільним –
відповідно 79 і 83 [3]. Отже, практика фінансового управління у нашій країні спирається на відпрацьований вже
механізм адміністративного контролю та недостатньою мірою – на громадський контроль за державними
фінансами.
Уряд України за сприянням представництв системи ООН в Україні розпочав процес адаптації ЦСР до
національних умов. Результатом було розроблення національної системи ЦСР, які включають 86 завдань
розвитку та 172 показники для моніторингу їх виконання. У вересні 2017 року Уряд України представив
Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає ці базові показники з урахуванням
специфіки національного розвитку.
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Прийнято низку законодавчих актів, зокрема, Закони України «Про доступ до публічної інформації»
від 13.01 2011 №239-УІІ, «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 р. № 183-УІІІ. Ці
Закони визначають порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка становить
суспільний інтерес, що є у володінні суб‘єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, та інформації, яка становить суспільний інтерес, порядок оприлюднення інформації; зміст
інформації та міру відповідальності за неоприлюднення даних. Створено, відповідно до Закону «Про
відкритість використання публічних коштів» єдиний веб-портал використання публічних коштів, зроблено
багато інших кроків щодо підвищення рівня обізнаності населення про фінансову діяльність державних
інституцій. Водночас, зауважимо, що потребують подальшого доопрацювання питання, що пов‘язані із
залученням громадськості до державноуправлінських процесів, зокрема, розробка дієвих механізмів задіяння
потенціалу суспільства.
Висновки. Отже, не претендуючи на повноту аналізу всіх підходів, що склалися в світовій практиці,
щодо забезпечення прозорості фінансової діяльності державних інституцій, зазначимо, що вони базуються на:
підзвітності державних інституцій; дотриманні стандартів, відображених в основоположних міжнародних
документах з даної проблематики; формуванні інституції, метою діяльності якої є забезпечення прямого зв‘язку
між державою та громадськістю в аспекті надання фінансової інформації та її застосування; використання
реальних механізмів залучення громадськості у процеси державного управління, зокрема через мережу
Інтернет. Найслабкіша позиція України полягає в недостатньому рівні забезпечення участі громадськості в
процесах державного управління, вироблення рішень і контролю за діями влади. Ці прогалини можуть
вирішуватися за допомогою дієвих механізмів залучення широкого загалу до управління державними
фінансами, зокрема через організацію місцевого референдуму з фінансових питань; запровадження
інтерактивних сайтів і з визначенням механізмів врахування суспільної думки.
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Актуальність теми. Історичний досвід економічних досліджень відзначає, що максимуми і мінімуми
індексів передують розворотам економіки, тобто спаду або підйому в економічному циклі. Таким чином,
простежуючи поведінку індексу, господарюючі суб'єкти можуть приймати бізнес-рішення більш ефективно. У
цьому сенсі індекс ділової активності можна назвати ―барометром‖ стану здоров'я економіки та оцінки
перспектив її розвитку в короткостроковому періоді. Індекси ділової активності представляють чимало
корисної інформації для господарюючих суб'єктів економістів, практиків і теоретиків та політиків. При цьому
індекси можуть мати властивість випереджати загальну динаміку або запізнюватися у порівнянні з основним
ходом економічного циклу. За цією ознакою вони класифікуються на такі, що свідчать про настання чергової
фази циклу з випередженням, такі що співпадають з черговою фазою циклу і такі, що свідчать про настання
чергової фази циклу з запізненням.
Постановка проблеми. В економічних дослідженнях індекси ділової активності знаходять широке
розповсюдження. оскільки вони характеризують зміни економічної кон'юнктури в різних секторах економіки.
Економічні цикли є природною формою розвитку економіки і розбиваються на три фази: фазу рецесії, тобто
зниження ділової активності, падіння виробництва, рівня зайнятості та доходів; фазу відновлення, яка
відображає підйом економічної активності, зростання ринкової кон'юнктури, зростання емісії до попереднього
рівня після його падіння в період рецесії; фазу розвитку, яка характеризує продовження зростання економіки
після фази відновлення.
Основна ідея складання індексів ділової активності – показати циклічну динаміку економічних
процесів і надійно спрогнозувати поворотні точки циклів (спади і підйоми), а значить передбачити і зміни у
діловій активності. Оскільки головною мотивацією є очікування майбутніх прибутків, маючи позитивні
прогнози, господарюючі суб'єкти будуть розширювати виробництво товарів і послуг, збільшать обсяг
інвестицій у виробничі потужності та ін. Якщо ж прогнозується спад доходів, економічна активність
господарюючих суб'єктів знижується.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Індекси ділової активності розробляються головним чином
для обслуговування потреб теоретичного дослідження механізму відтворення, коли це дослідження ведеться у
найбільш загальних категоріях і оперує адекватними цим категоріям агрегованими показниками, такими, як:
ВВП, національний дохід, експорт, імпорт або інвестицій, попит та ін. Головним об'єктом досліджень, що
здійснюються за допомогою індексів ділової активності, є сукупність альтернативних умов, що забезпечують
стійкий темп рівноважного зростання економічної системи.
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У основ запропонованих розрахунків стоять Артур Ф.Бернс и Уэсли К.Митчел з Національного бюро
економічних досліджень. Основу цих досліджень закладали у різні роки також дослідження В.Леонтьєва,
Л.Річардсона, Дж. Кейнса, Д.Форрестера, Л.Клейна, М.Месарович, Е.Пестель, Д.Медоуз. Подальші
дослідження розширювали математичний апарат і використання ендогенних і екзогенних факторів. В даному
дослідженні акцент робиться більше на сучасних підходах використання розрахунків індексів ділової
активності, що перелічені у списку використаних джерел.
Викладення основного тексту. Розробка індексів ділової активності практикується в багатьох країнах
світу. Найвідоміші і значущі з них розробляються дослідницькими центрами, статистичними відомствами,
міністерствами та незалежними агентствами промислово розвинених країн. На сьогоднішній день в світі існує
більше 100 основних індексів, що відображають поведінку окремих галузей і секторів економіки. Більшість з
них відносяться до групи випереджальних індексів.
Все різноманіття існуючих в міжнародній практиці індексів ділової активності можна за великим
рахунком згрупувати за трьома типами: фондові, зведені (інтегральні) і рейтинги.
Індекс ділової активності, як правило, розраховується на підставі офіційних галузевих показників і
оціночних показників, отриманих опитуванням провідних підприємств. Значення індексу на певний період
береться за 100. Економічні параметри, що аналізуються, за роками порівнюються відповідно до цієї бази. У
структурі індексу мають самостійне значення: промисловий індекс, торговельний індекс, фінансовий індекс,
індекс ресурсної бази, споживчий індекс, індекс підприємницьких оцінок і очікувань.
Серед широкого різноманіття такого роду індексів досить популярними є індикатори, які базуються на
методології побудови так званих дифузійних індексів. Такі індекси є показниками ділового оптимізму
представників середнього і великого бізнесу, регулярно публікуються в більшості країн. Вони створюються
відповідними асоціаціями підприємців і застосовуються для оцінки спрямованості громадської думки, а також
для вимірювання динаміки об'єктивних економічних показників.
Дифузійні індекси, на відміну від багатьох інших індикаторів соціально-економічної статистики, є
суб'єктивні показники. Вони є лише відображенням того, як підприємці сприймають зміни, що відбуваються.
Незважаючи на таку суб'єктивність, ці індекси мають надзвичайно сильні прогностичні властивості, вони є
випереджаючими індикаторами, досить сильно взаємопов'язаними з основними параметрами економічних
циклів.
Дифузійний індекс будується за результатами опитування великої кількості учасників, кожен з яких
відповідає на питання ―чи покращилися умови бізнесу в плані: нових замовлень, цін, ринку праці та ін.‖ Як
відповідь використовується один з трьох варіантів: ―так‖, ―ні‖, ―без зміни‖, або ―вище‖ (більше), ―нижче‖
(менше) або ―не змінилося‖ у порівнянні з попереднім місяцем, респондент також може додати власні
коментарі.
Кожен компонент звіту компілюється в дифузний індекс (diffusion index), який обчислюється як сума
простих процентних змін значень ―вище‖ і ―нижче‖ плюс половина відсотка відповідей ―то ж‖ або ―ніяких
змін‖:
DI = (% відповідей ―так‖) + 0,5  (% відповідей ―без зміни‖).
Обчислені таким чином індекси усереднюють індикатори ділової активності. Серед цих індексів
виділяються американський NAPM (National association of enterprises of Purchasing Management) до січня 2002
р., а потім індекс ділової активності ISM-індекес (Institute for Supply Management – Інститут менеджменту
постачання), PMI (National Association of Purchasing Managers – Національної Асоціації Менеджерів у сфері
послуг), японські TANKAN (економічне дослідження діяльності підприємств за короткостроковий період),
―Дослідження ситуації в середньому і малому бізнесі‖ Кредитної асоціації середнього і малого бізнесу та ін.
NAPM-індекс розраховувався, виходячи з опитувань менеджерів 4000 компаній, що працюють в
двадцять одній галузі бізнесу.
ISM-індекс – індекс ділової активності менеджерів з постачання у виробничому секторі США
відображає стан ділової активності в обробній промисловості країни. Показник базується на основі опитування
керівників закупівлями і поставками 400 компаній з 20 секторів промисловості різних регіонів країни.
PMI-index ставить за мету надання інформації про тенденції в бізнесі, фактично – це індекс оптимізму
для вищої та середньої управлінської ланки економіки.
TANKAN відображає дослідження на базі найважливіших підприємств, що охоплює підприємства всієї
країни. Найважливіші підприємства – це, як правило, підприємства зі статутним капіталом не менше 1 млрд.
йен.
Індекси є інструментом аналізу динаміки економічних процесів для прийняття рішень в області
економічної політики. Фактично це індикатор ―оптимізму‖ розвитку економіки для вищої та середньої
управлінської ланки.
Індекс може структурні елементи на основі ваг. Так, ISM-індекс розраховується на основі п'яти
складових, що мають такі питомі ваги: кількість нових замовлень (new orders) – 30%; обсяги виробництва
(production) – 25%; зайнятість (employment) – 20%; час доставки (supplier deliveries) – 15%; запаси (inventories) –
10%.
Основна властивість індексів – випереджаючий індикатор ділового циклу. Для їх інтерпретації
виділяють ряд ключових значень: циклічний максимум і циклічний мінімум. Якщо після періоду зростання
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індекс розвертається, то це пророкує перехід бізнес-циклу зі стадії росту в спад. Якщо ж індекс, досягнувши
мінімуму, розвертається наверх, то це є ознакою майбутнього відновлення.
Дифузійні індекси свідомо обмежені діапазоном 0-100 з різною характеристикою діапазонів. Значення
50% означає відсутність будь-яких змін; вище 50% – поліпшення; і нижче 50% означає зниження. Падіння
індексу нижче 50 свідчить про рецесію. Падіння нижче рівня 44 пунктів завжди свідчить про кризові процеси,
тобто абсолютне зниження економічної активності. При наближенні значення ISM-індексу до 60 пунктів
інвестори починають турбуватися з приводу можливого перегріву економіки і посилення інфляції, що, як
правило, є сигналом до підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи. При падінні до 40
пунктів з'являється занепокоєння з приводу рецесії, що змушує монетарну владу США вживати заходів зі
стимулювання економічної активності.
У дослідженнях аналітиків, підкріплених багаторічними статистичними даними, доведений дуже
сильний взаємозв'язок дифузійних індексів з такими індикаторами економіки, як промислове виробництво і
ВВП. Вважається, що їх навіть можливо використовувати для прогнозування значень ВВП на
короткостроковий період (квартал, рік).
Останнім часом звертається пильну увагу не тільки на самі індекси, а й на їх складові компоненти.
Наприклад, зараз в структуру ISM-індексу входять 26 галузевих показників. Особливо виділяють зайнятість і
цінову складову. Так як індекс виходить безпосередньо перед публікацією даних по американському ринку
праці, підіндекс зайнятості часто використовується для уточнення прогнозних даних і в якості орієнтира для
учасників торгів. Нерідко на валютному ринку Forex складається така ситуація, що вихід самого ISM-індексу
своїм зростанням підтримує національну валюту, а падіння, наприклад, підіндексу зайнятості провокує
абсолютно протилежну реакцію.
Крім того можна відстежити вплив дифузійних індексів на ринок акцій: якщо останнім часом
діяльність компаній була в основному прибутковою і процентні ставки трималися на відносно низьких рівнях,
збільшення дифузного індексу буде, найімовірніше, сприйнято як сигнал до зростання ринку. Однак якщо в той
же час інші індикатори вказують на наближення кінця бізнес-циклу – перегрів, інфляцію, зростання процентних
ставок, – підвищення ISM-індексу може стати сильним сигналом до масового продажу акцій.
PMI-індекс включає наступні позиції: виробництво (production), нові замовлення (new orders, new orders
from customers), нові замовлення на експорт (new export orders), відставання замовлень (order backlogs), ціни на
товари (commodity prices), запаси матеріалів, що купуються (inventories of purchased materials), нові замовлення
на імпорт (new import orders), зайнятість (employment), час поставок (seller deliveries, delivery time), товари
короткострокового споживання (items in short supply, supplier).
Показник дуже важливий для аналізу стану і перспектив економічного розвитку і фінансових ринків.
Аналіз даних проводиться за наступними п'ятьма напрямами: перспективи розвороту ділового циклу, загальні
перспективи економічного зростання, перспективи інфляції, динаміка складових PMI-індексу, взаємозв'язок
між PMI, його складовими, і іншими індикаторами, що розраховуються офіційними державними органами.
При використанні PMI-індексу необхідно відмітити деякі зауваження:
1. Аналіз PMI-індексу як індикатора прогнозування стану ділового циклу має критичні порогові рівні,
які мають велике значення для економіки: вища точка в циклі, 50%, 44%, нижня точка циклу. PMI-індексу є
досить надійним індикатором для прогнозування поворотних точок ділового циклу. Останні 40 років
максимальні значення PMI-індексу стабільно пророкують досягнення ділового циклу піку в середньому за сім
місяців, мінімальні значення PMI-індексу досягаються за три місяці до настання мінімуму в діловому циклі.
Точка 50% значима для фінансових ринків як психологічний рівень, а також як сигнал потенційного
ослаблення економіки. В середньому спад PMI-індексу нижче 50% відбувається за два місяці до спадів в
діловому циклі. Коли PMI падає нижче 44% – це означає настання спаду в економіці і негативні темпи
зростання ВВП. Протягом фази спаду PMI-індексу зазвичай падає до середнього рівня 34,8%. Якщо PMIіндексу не опускається при падінні нижче 44%, то зазвичай це означає швидке відновлення економіки.
Значення індексу при різних стадіях ділового циклу наведені нижче у таблиці 1.
Таблиця 1
Зафіксовані значення PMI-індексу при різних фазах ділового циклу
Період
Історич-ний
Звичай-ний
Середнє
Звичай-ний
Історич-ний
Область
мінімум
мінімум
максимум
максимум
визначення
Спад
29,2%
38,7%
42,4%
46,1%
63,6%
29,2-63,6%
Відновлен37,5%
52,7%
56,0%
59,3%
74,7%
37,5-74,7%
ня
Зростання
36,7%
52,0%
55,3%
58,7%
77,5%
36,7-77,5%
2. Використання РMI-індексу для прогнозування реального ВВП і індексу промислового виробництва
(Real gross domestic product і index of industrial production). В середньому РMI-індекс випереджав зміни індексу
промислового виробництва. Кореляція становила близько 75%, при цьому PMI-індек повинен перевищити
45,9%, щоб відбувався лінійний приріст промислової продукції. Значення PMI-індексу на рівні 50% зазвичай
відповідає зростанню індексу промислового виробництва на 2,1%. Проведені оцінки щоквартального
співвідношення темпів зростання ВВП і значення PMI-індексу припускають наступне: якщо PMI-індекс =

48

Стратегія розвитку України

43,8%, то це відповідає нульовому зростанню ВВП, тобто GDP (прогнохований) - GDP (поточний) = 0, а якщо
PMI-індекс = 50%, то приріст реального ВВП (Real GDP) = 1,9%.
3. Індекс розподілу цін (prices diffusion index – дифузний індекс цін) є випереджаючим індикатором
інфляції. Аналіз показав, що prices diffusion index прогнозує до 59% коливань PPI, у т. ч. ціни на
напівфабрикати і сировину, в наступному місяці.
4. Прогнозування стану ділового циклу за складовими звіту. Індекс забезпечує досить повне
відображення стану виробництва. Наприклад, на виході з фази спаду потрібно очікувати, що зростання
складової нових замовлень (new orders) повинно визначити зростання виробництва. Поліпшення економіки
буде причиною зростання зайнятості та зростання матеріально-виробничих запасів. З деякою затримкою ціни
почнуть відображати зміцнення економіки. Нові замовлення (new orders) є також випереджаючим індикатором
слабкості в економіці. Також спад циклу ділової активності прогнозується за складовими зайнятості та
матеріально-виробничих запасів.
5. Співвідношення з іншими індексами: наприклад, Employment diffusion index дуже схожий на
manufacturing Employment diffusion index Бюро трудової статистики.
Характерним для японських індексів ділової активності є визначення відносин між дифузійними
індексами оцінки економічної ситуації і показниками бачення ситуації Банком Японії за принципом ―піків‖ і
―спадів‖, а також їх співвідношення з показниками зростання економіки.
При цьому найбільша увага приділяється випереджаючим показниками (Leading economic indicators),
які сигналізують про настання чергової фази економічного циклу з випередженням. Серед цих показників
виділяються: середня тривалість робочого часу, що оплачується в обробній промисловості; сума зі страхування
витрат по безробіттю; нові замовлення на товари народного споживання та матеріали; рівень накопичення
капіталу; індекси котирувань курсів акцій; контракти і замовлення на будівництво нових промислових споруд і
обладнання; індекс будівництва нового житла; зміна кількості точок роздрібного продажу товарів; зміна
індексів, що відображають кон'юнктурні коливання; сума грошей в обігу; зміна обсягів замовлень в обробній
промисловості; індекс споживчого очікування.
Друга група відображає співпадаючі показники (Coincident economic indicators), збігаються з настанням
чергової фази економічного циклу. Серед цих показників можна виділити:
 фонд заробітної плати працівників, зайнятих у промисловому виробництві;
 індекс промислового виробництва;
 сукупні особисті доходи за мінусом трансфертних платежів;
 обсяги продажів фірм, зайнятих в обробній промисловості, обсяги оптової торгівлі та роздрібних
продажів;
 споживання електроенергії;
 індекс навантаження виробничих фондів в обробній промисловості;
 індекс використання робочої сили в обробній промисловості;
 індекс використання інвестиційних фондів (крім устаткування для перевезень;
 виручка великих універмагів;
 індекс комерційної виручки (оптова торгівля);
 поточний прибуток (всі галузі);
 розмір виручки малих і середніх підприємств (обробна промисловість);
 коефіцієнт зростання реальної робочої сили (крім випускників шкіл).
До третьої групи належать так звані показники з запізненням (Lagging economic indicators), які
сигналізують про настання чергової фази економічного циклу з запізненням. Сюди відносяться:
 індекс вартості робочої сили в обробній промисловості;
 частка виробничих і торгових запасів готових до реалізації;
 середня тривалість безробіття;
 частка споживчого боргу в особистих доходах;
 прострочені комерційні та промислові позики;
 середня ставка банківського відсотка;
 зміна індексу споживчих цін.
Для аналізу у групах можуть бути використані і інші показники.
Перша група показників більш важлива тому, що інвестори більше зацікавлені в прогнозуванні
майбутнього напрямку розвитку економіки, ніж в поточному розвитку (coincident indicators) або в тому, що вже
відбулося (lagging indicators).
Щодо першої групи показників необхідно зробити кілька суттєвих зауважень.
1. Добре відомо, що на 30% зазначені показники дають помилкові сигнали.
2. Основні показники досягають свого ―піку‖ зазвичай за 5 місяців перед спадом, але це не обов'язково.
Індекси досягали свого ―піку‖ приблизно за 8 місяців перед спадом 1969-1970 і 1974 рр. і тільки за 3 місяці
перед спадом 1981-1982 рр.
3. В цілому, зазначені показники більш ―успішно‖ сигналізували про оздоровлення економіки, ніж про
її спад.
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Алгоритм розрахунків полягає у порівнянні поточного стану з попереднім: ―вище‖ (більше) – ―+‖,
―нижче‖ (менше) – ―-‖, або ―не змінився‖ – 0. Алгоритм такого розрахунку наведений на прикладі
випереджаючих, співпадаючих і показників запізнення нижче у таблиці 2.
Таблиця 2
Таблица направлений изменений диффузионных индексов
Показники
Часовий період
Показники, що свідчать про настання чергової фази циклу з випередженням (випереджаючі показники)
1. Індекс фінансових резервів кінцевого попиту
2. Індекс сировинних резервів
+
3. Пропозиція нової робочої сили (крім випускників шкіл)
4. Реально отримані замовлення на технічне забезпечення (попит населення крім
+
+
електроенергії)
5. Площа будівель з розпочатим будівництвом (промислового призначення і сфери
обслуговування)
6. Площа житлового будівництва (будинків з розпочатим будівництвом)
+
+
7. Кількість місяців на будівництво
+
+
8. Індекс продажу товарів тривалого користування
+
9. Індекс на біржі НИККЕЙ (загальний)
10. Пропозиція грошей (М2)
+
+
+
11. Індекс прибутковості (обробна промисловість)
12. Індекс інвестиційних умов (обробна промисловість)
13. Перспективи діяльності малих і середніх підприємств (всі галузі)
Кількість показників з тенденцією до збільшення
1
5
5
Кількість показників з тенденцією до зміни
13
13
13
Випереджаючий індекс (ДІ)
7,7
38,5
38,5
Показники, що співпадають з настанням чергової фази циклу (співпадаючі показники)
1. Індекс виробництва (добувна промисловість)
2. Індекс споживання сировини (обробна промисловість)
3. Споживання електроенергії
4. Індекс навантаження виробничих фондів (обробна промисловість)
5. Індекс використання робочої сили (обробна промисловість)
+
6. Індекс використання інвестиційних фондів (обладнання для перевезень)
+
7. Виручка великих універмагів
+
+
8. Індекс комерційної виручки (оптова торгівля)
+
9. Поточний прибуток (всі галузі)
10. Розмір виручки малих і середніх підприємств (обробна промисловість)
11. Коефіцієнт зростання реальної робочої сили (крім випускників шкіл)
Кількість показників з тенденцією до збільшення
1
0
4
Кількість показників з тенденцією до зміни
11
11
11
Співпадаючий індекс (ДІ)
9,1
0
36,4
Показники, що свідчать про настання чергової фази циклу з запізненням (запізнілі показники)
1. Індекс фінансів, резервів кінцевого попиту
+
+
2. Індекс сировинних резервів (обробна промисловість)
0
3. Індекс постійної зайнятості (обробна промисловість)
4. Реальні інвестиції в засоби виробництва підприємств, юридичних осіб
5. Витрати на споживання домогосподарств (працююче населення країни)
+
6. Податкові надходження від юридичних осіб
+
7. Коефіцієнт повного безробіття
8. Середня відсоткова ставка банків за кредитами
Кількість показників з тенденцією до збільшення
0
2
2,5
Кількість показників з тенденцією до зміни
8
8
8
Співпадаючий індекс (ДІ)
0
25
31,3
В умовах України розрахунок дещо скрутний. По-перше, отримання реальної інформації через
Державну службу статистики по всьому переліку параметрів неможливий. По-друге, інформацію, яку можна
отримати в вартісному вираженні, методологічно спотворюється і, в деяких випадках, не компенсується
урахуванням індексу цін. Інфляційний тиск сировинних цін дозволяє припустити посилення інфляційного
тиску в реальному секторі економіки. По-третє, наскільки порогові значення, які використовуються зараз в
практиці, адекватно відображають ситуацію на ринках, що формуються, хоча ця проблема вирішується

50

Стратегія розвитку України

прийняттям двох порогових значень – значення дифузійного індексу вище 50 пунктів сигналізує про зростання,
нижче 50 пунктів – про спад.
Таким чином, економічна думка свідчить про наявність достатньої методологічної бази для
обрахування індексів ділової активності, які мають певні переваги і недоліки. Незважаючи на те, що
представлені показники мають недоліки, вони все ж дають поживу для роздумів і служать важливим джерелом
інформації, оскільки їх зміна відбувається відповідно до економічного розвитку. Практика показує, що якщо
темпи зростання індексів перевищують 3%, то це відображає більш високі темпи економічного зростання в
майбутньому, якщо темпи зростання становлять менше 3%, то вони пророкують ―застійну‖ економіку.
Зниження темпів зростання протягом кількох місяців є показником майбутнього спаду. Однак, не треба при
цьому забувати, про сезонні коливання індексів, при цьому важливим є врахування кумулятивної
довгострокової тенденції.
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(МСП), інноваційних підприємств. Запропоновано узагальнене визначення МСП, інноваційного МСП та
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ МСП И ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. Проанализированы существующие определения и классификационные признаки малых и
средних предприятий (МСП), а также инновационных предприятий. Предложено обобщенное определение
МСП, инновационного МСП и классификационные признаки инновационных МСП, которые учитывают
использование открытых инноваций и открытого инновационного процесса.
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DEFINITION AND CLASSIFICATORY CHARACTERISTICS OF SME AND INNOVATION ENTERPRISES
Annotation. The existing definitions and classification characteristics of small and medium-sized enterprises
(SMEs), as well as innovative enterprises, have been analyzed. The generalized definition of SMEs, innovative SMEs
and classification features of innovative SMEs that take into account the use of open innovation and an open innovation
process were proposed.
Keywords: SMEs, innovative enterprises, definitions, classificatory characteristics.
Актуальність проблеми. Стратегії розвитку передових країн світу передбачають стрімкий
інноваційний розвиток національних економік шляхом стимулювання залучення інновацій у підприємства,
особливо малі та середні (МСП) та переорієнтування їх у відкриті інноваційні підприємства із використанням
відкритих інновацій та відкритого інноваційного процесу, що повинно мати відображення в розвитку існуючих
термінів та класифікаційних ознак. Незважаючи на різноманіття теоретичних та дослідницьких
термінологічних інтерпретацій не до кінця залишаються вивченими особливості визначень «малі та середні
підприємства» (МСП) у різних країнах, особливості визначень «інноваційне підприємство» та інноваційне
МСП та класифікаційні ознаки таких підприємств.
Постановка задачі. Проаналізувати існуючі визначення «малі та середні підприємства» (МСП),
«інноваційне підприємство», «інноваційні малі та середні підприємства», надати аналіз особливостей існуючих
визначень. Запропонувати узагальнене визначення МСП, інноваційного МСП та класифікаційні ознаки
інноваційних МСП, що враховують використання відкритих інновацій та відкритого інноваційного процесу.
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Аналіз досліджень і публікацій. Значну роль у питаннях термінологічного розвитку визначень щодо
інноваційної діяльності підприємств зіграли роботи таких вчених, як Ejsmont A., Lazonick W., Lee N., Lewicka
B., Shunji W., Vasilescu L., Афонічкін В., Барютін Л., Бажал Ю., Геєць В., Завлін П., Дяківа Р., Евграфова И.,
Казанцев Л., Краснікова Е., Мінделі А., Новіков А., Савин Ю., Скрипко Т., Семіноженко В., Шерстобітова Т. та
інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. МСП відіграють життєво важливу роль в економічному
розвитку європейських країн, де МСП становлять 99% всіх підприємств та формують 57% доданої економічної
вартості. Маючи такий значний вплив на ЄС економіку МСП виступають каталізаторами змін, допомагаючи
національним економікам європейських країн швидко перебудовуватись у відповідь на зміну соціальних і
ринкових умов [1].
МСП здебільшого створюються шляхом об‘єднання зусиль кількох ініціативних підприємливих
дослідників і розробників з метою налагодження виробництва і реалізації конкурентоздатної і прибуткової
наукомісткої продукції, або шляхом відокремлення від великих науково-виробничих об‘єднань та науководослідних інститутів, котрим складно пристосуватися до ринкових умов господарювання. В останньому випадку
створене мале підприємство займається в основному реалізацією інновацій, розроблених у «материнській»
науковій організації. Нові малі інноваційні структури можуть виникати і як «ринкові дублери» лабораторій та
відділів галузевих науково-дослідних інститутів, промислових підприємств, що займаються не лише науковими
дослідженнями, але й виробництвом в обмеженому обсязі наукомісткої продукції. Часто малі інноваційні
підприємства беруть на себе роль надання посередницьких послуг з просування інновацій на ринок [2].
В Україні мале інноваційне підприємництво сформувалося в основному у результаті дезінтеграції і
розчленування середніх і великих підприємств у процесі приватизації виробничих активів і руйнування
планових основ управління економікою. Попри те, що рівень залучення інновацій у МСП досі залишається в
Україні низьким, все ж малі підприємства здійснюють технологічні розробки та сприяють розвитку їх
виробництва, в тому числі у великих корпораціях. Отже, за рахунок функціонування малого інноваційного
підприємництва великі корпорації мають змогу розвивати та оновлювати своє виробництво, розширювати
асортимент продукції створювати принципово нові виробництва.
Але в сучасних умовах України більшість запропонованих інноваційних ідей відхиляються у зв‘язку з
простим розрахунком – поєднання дешевої праці, застарілої техніки, архаїчних технологій, є більш вигіднішим
і дозволяє отримувати більше прибутку [3].
Як показує аналіз, визначення МСП у різних країнах мають свої особливості.
Так, визначення класифікації малого підприємства у США відбувається в залежності від кількості
працівників (< 500), доходу чи експорту (< 250тис.дол., <= 7 млн. дол., <= 25 млн. дол.), виду діяльності
(виробничі, торгівля, сервісні, наукові, страхові, фінансові, ІТ, фермерські та інші) [4], а визначення «середнє
підприємство» у США не зустрічається.
У Японії визначення та класифікація малих підприємств (штат від 50 до 300 працівників) та
мікропідприємств (штат від 5 до 20 працівників) відбувається в залежності від кількості працівників та розміру
уставного капіталу в залежності від сфери діяльності. Так, для малих підприємств виробництва (штат <= 300,
уставний капітал <= 300 млн. єн), для малих підприємств оптової торгівлі (штат <= 100, уставний капітал <=
100 млн. єн), для малих підприємств обслуговування (штат <= 100, уставний капітал <= 50 млн. єн), для малих
підприємств роздрібної торгівлі (штат <= 50, уставний капітал <= 50 млн. єн) [5], визначення «середнє
підприємство» у Японії також, як у США, не зустрічається.
Більш чітко визначаються та класифікуються МСП у Європейському Союзі в залежності від категорії
підприємства (середні, малі, мікро), відповідної кількості працівників для цих категорій підприємств (< 250, <
50, < 10), річного обороту (<= 50 млн. євро, <= 10 млн. євро, <= 2 млн. євро) та загального балансу (<= 43 млн.
євро, <= 10 млн. євро, <= 2 млн. євро.) [6].
В Україні, як у ЄС, визначення та класифікація відбувається в залежності від категорії підприємства
(крупні, середні, малі, мікро) відповідної кількості працівників для цих категорій (> 250, <= 250, <= 50, <= 10 ),
відповідного річного доходу (> 50 млн. євро, <= 50 млн. євро, <= 10 млн. євро, <= 2 млн. євро) [7].
З урахуванням проаналізованого досвіду різних країн можна надати узагальнене визначення: «малі та
середні підприємства це юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську
компетенцію, мають відокремлено майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього
майна, з розміром доходу до 50 млн. євро та численністю персоналу до 250 осіб.»
Аналіз різних досліджень щодо обґрунтувань визначень «інноваційне підприємство» та «інноваційне
МСП» представлено в таблиці 1 [8 -16].
Так, Ванг С. запропонував до інноваційних МСП відносити підприємства, які мають більше 20% своїх
інвестиційних витрат на наукові дослідження та наукові розробки (R&D) [8].
Запропоноване визначення з одного боку дає можливість зручно ідентифікувати інноваційні МСП, але
міра інноваційності підприємства визначається тільки інтенсивністю НДДКР і не враховує результативність
інноваційного інвестування, а саме комерціалізацію та приріст прибутковості від впровадження інновацій.
Лі Н. у визначенні інноваційне МСП пропонує відштовхуватись від поняття «інновацій», під якими
розуміють впровадження принципово нового чи значно покращеного продукту чи процесу на ринку, нового
організаційного методу в діловій практиці, виробничому процесі чи у взаємодії з навколишнім світом [9].
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Підхід Лі Н. має ряд переваг. По-перше, міра інновацій є вихідною і доповнює підхід Ванг С., який
використовує індикатор R&D, як міру визначення інноваційного підприємства. По-друге, вимір підходить, як
для звичайних інновацій в сфері послуг, так інновацій у високотехнологічних секторах. Водночас, підхід Лі Н.
має деякі обмеження. По-перше, не є можливим врахувати значимість нових продуктів. Зокрема, неможливо
визначити, якою мірою підприємство успішно комерціалізувало інновації та який вплив останні мають на
подальшу ефективність бізнесу. По-друге, результати можуть бути зміщені за секторами. Також, цей підхід не
враховує підприємства, які просто беруть інновації з інших джерел чи просто копіюють продукт, вироблений в
інших місцях.
Підхід Василеску Л. пропонує визначати інноваційні МСП, як ті, що несуть такі інновації, як:
продукти, послуги, маркетинг, виробництво або управління [10]. Визначення Василеску Л. дає більш широке
визначення за рахунок урахування інновацій маркетингу та менеджменту, але в той самий час це визначення
розпливчасте і не має часових проміжків.
Міжнародна організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) пропонує вважати
інноваційними такі МСП, які представили на ринку хоча б один новий або вдосконалений продукт чи процес.
Було встановлено, що в країнах ОЕСР протягом 1994-1996 рр. під таке визначення потрапляли 30-60% МСП
[11].
Слід зазначити, що це визначення є занадто узагальненим і не відображає інноваційної спрямованості
МСП, не кажучи вже про їх успішність інноваційної діяльності.
Лазонік В. дає наступне визначення інноваційного підприємства: «враховуючи домінуючі ціни на
фактори виробництва, інноваційна фірма перетворює виробничі ресурси під власним контролем у високоякісні,
дешевші товари і послуги, ніж ті, що раніше були доступні за домінуючих цін на фактори виробництва» [12].
Дане визначення акцентує увагу на тому, що інноваційна діяльність інноваційної компанії має
відображатись у продукції, яка має кращу якість і нижчу ціну, але не враховує що високоякісний товар може
цілком справедливо мати вищу ціну. Крім того, визначення не дає чітких критеріїв для класифікації
інноваційних підприємств.
Савін Ю. запропонував термін «інноваційно-активне підприємство», яке визначається видом
економічної діяльності та застосуванням процесних, продуктових та організаційних інновацій [13].
Савін Ю. запропонував комплексну методологію класифікації інноваційно-активних підприємств.
Водночас, певним недоліком підходу Савіна Ю. є експертне встановлення високих і низьких меж показників.
Також цей підхід є занадто широким для малих та мікропідприємств і потенціал запропонованої методології
можливо застосувати в повній мірі лише для крупних та середніх підприємств.
Енциклопедія інновацій подає наступне визначення інноваційного підприємства: «Інноваційне
підприємство – підприємство (об‘єднання підприємств) будь-якої форми власності, що розробляє, виробляє і
реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70%
його загального обсягу продукції чи послуг» [14].
Таке саме визначення міститься в Законі України «Про Інноваційну діяльність» (ст. 1, п. 1 ) [15]. Дане
визначення дозволяє провести розмежування звичайних та інноваційних МСП, але варто зазначити, що в
українському правовому полі не застосовується термін «інноваційне МСП» та його визначення, як різновид
інноваційного підприємства.
Фінансові інструменти Європейського Союзу дають наступні критерії, яким повинні відповідати
інноваційні МСП: витрати на дослідження і інновації складають мінімум 15% загальних операційних витрат
хоча б в одному з останніх 3 років, або мінімум 10% протягом останніх 3 років (або поточного у випадку
стартапу); швидко зростати; мати інвестиції або внески до статутного капіталу від венчурного фонду (бізнесангела) протягом останніх 24 місяців; зареєструвати принаймні одне технологічне право протягом останніх 24
місяців [16].
Таблиця 1
Визначення «інноваційне підприємство», «інноваційне МСП»
Джерело
С. Ванг [8]

Н. Лі [9]

Визначення
МСП, яке витрачає більше ніж
20% від загального обсягу
інвестиційних витрат на
інновації є інноваційним, якщо
менше – такими не являються.
МСП вважається
інноваційним, якщо воно
повністю виводить нові
продукти або процеси на ринок

Критерії та особливості
Визначення частки прибутку
МСП, що повертається на
інвестування інновацій та
розвиток МСП.

Недоліки
Міра інноваційності МСП
визначається тільки
інтенсивністю НДДКР.

Цей підхід ідентифікує МСП,
що розробляють абсолютно
новий продукт.

Цей підхід не включає в себе
МСП, які просто беруть нові
інновації з інших джерел.
Наприклад, просто копіює
продукт, вироблений в інших
місцях, не буде ідентифікована
- але та, яка розробляє
абсолютно новий продукт –
буде.
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Продовження таблиці 1
Л. Василеску
[10 ]

Міжнародна
організація
економічного
співробітництв
а та розвитку
(ОЕСР) [11]
Лазонік В.
[12]

Савін Ю.В.
[13]

Енциклопедія
інновацій,
Закон України
[14-15]

Фінансові
інструменти
для МСП
Європейського
Союзу
[16]

МСП вважається інноваційним,
якщо воно несуть інновації, по
крайній мірі, в одній із області,
таких, як продукти, послуги,
маркетинг, виробництво або
управління
МСП вважається інноваційним,
якщо представило на ринку
хоча б один новий або
вдосконалений продукт чи
процес

Можливість визначення
інноваційного МСП у сфері
маркетингу та менеджменту.

Більш широке і розпливчасте
визначення, відсутність
часових границь.

Під визначення потрапляють
30-60% МСП країн ЄС (за
даними 1994-1996 рр.)

Визначення є узагальненим.
Не визначено терміни
представлення нового або
вдосконаленого продукту чи
процесу.

Інноваційне підприємство
перетворює виробничі ресурси
під власним контролем у
високоякісні, дешевші товари і
послуги, ніж ті, що раніше були
доступні за домінуючих цін на
фактори виробництва.
«Інноваційно-активне
підприємство» - це організація,
істотна частка продукції /
послуг (визначається видом
економічної діяльності) якої
проводиться із застосуванням
технологічних (процесних,
продуктових) інновацій, а
також використовує
організаційні інновації, що
призводять до значного
збільшення показників
рентабельності.
«Інноваційне підприємство –
підприємство (об‘єднання
підприємств) будь-якої форми
власності, що розробляє,
виробляє і реалізує інноваційні
продукти і (або) продукцію чи
послуги, обсяг яких у
грошовому вимірі перевищує
70 % його загального обсягу
продукції чи послуг».
Інноваційне МСП повинно
відповідати зрештою
наступнім критеріям: витрати
на дослідження й інновації
складають мінімум 15%
загальних операційних витрат
хоча б в одному з останніх 3
років, або мінімум 10%
протягом останніх 3 років (або
поточного у випадку стартапу);
швидко зростати; отримано
інвестиції або внески до
статутного капіталу від
венчурного фонду (бізнесангела) протягом останніх 24
місяців; зареєстровано
принаймні одне технологічне
право протягом останніх 24
місяців.

Інновація має відображатись у
кращій якості і нижчій ціні

Високоякісні товари можуть
мати вищу ціну.
Визначення не дає чітких
критеріїв для класифікації
інноваційних підприємств.

Ключові ознаки інноваційноактивного підприємства:
процесні, продуктові,
організаційні.
З точки зору джерела
інновацій: запозичені інновації,
власні інноваційні розробки,
допрацьовані інновації; за
критерієм масштабу новизни:
глобальні, галузеві та
регіональні, локальні інновації.

Можливість класифікації
інноваційних підприємств з
урахуванням виду економічної
діяльності підприємства.
Перевищувати середній рівень
випуску інноваційних товарів /
послуг по підприємствам
певного виду економічної
діяльності.

Вироблення 70% інноваційної
продукції/послуги від
загального обсягу.

Відсутність визначення, що є
інноваційною продукцією
(послугою), яка може бути
новою для різних ринків, а не
тільки для підприємства.

Застосування стратегій
розробки та вдосконалення
інноваційних продуктів,
процесів чи послуг.
Застосування індикаторів
стратегічного планування та
інвестування у власний
розвиток.
Наявність захисту
інтелектуальної власності та
аудиту.

Як видно із аналізу (таблиця 1) з одного боку встановлено розмитість трактувань різних авторів, щодо
визначення інноваційне підприємство та інноваційне МСП.
Слід зазначити відсутність чітких критеріїв визначення цих понять у самих підприємців. Наприклад, як
свідчать результати опитування підприємців Польщі, щодо розуміння різниці між інноваційними та
звичайними підприємствами, встановлено, що грані різниці між інноваційними та не інноваційними
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підприємствами у свідомості підприємців розмиті, відсутнє чітке розуміння ознак інноваційного підприємства,
а різниця між характеристиками знаходиться в межах 1%-10%. [17].
Але, із іншого боку встановлено (таблиця 1), що критеріями для визначення інноваційного
підприємства є: стабільне зростання, застосування отриманого прибутку на наукові дослідження та залучення
інновацій, наявність стратегічного планування та інноваційного розвитку підприємства.
Враховуючи вищевказане з урахуванням проаналізованих теоретичних та дослідницьких інтерпретацій
запропоновано визначення: «інноваційні МСП це юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність
застосовуючи інноваційний процес, ступінь відкритості якого залежить від існуючої наукової і господарської
компетенції, мають відокремлене майно, і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього
майна, з розміром доходу до 50 млн. євро, численністю персоналу до 250 осіб та відповідають наступним
критеріям: витрати на дослідження й інновації складають мінімум 15% загальних операційних витрат хоча б в
одному з останніх 3 років, або мінімум 10% протягом останніх 3 років (або поточного у випадку стартапу);
швидко зростають та мають зареєстровано принаймні одне технологічне право протягом останніх 24 місяців».
Різні підходи щодо класифікації інноваційних підприємств пропонують застосування різних
класифікаційних ознак, таких як: рівень освоєння інновацій; інноваційна поведінка підприємства; вид
спеціалізації; вид наукової і виробничої продукції; види об‘єктів, що удосконалюються; ступінь охоплення
стадій життєвого циклу; характер діяльності; використання комбінування; періоди діяльності; характер галузі
знань; від нововведення (інновації); сфера застосування; розмір підприємств; вид ефекту, на який переважно
орієнтоване підприємство; джерело фінансування; кількість країн, в яких розміщені філіали підприємства; тип
стратегії; ступінь освоєння ринку; профіль діяльності та рівень спеціалізації; комбінована ознака (типи
інновацій, джерела інновацій, масштаб новизни, економічні показники діяльності підприємства); рівень
новизни інновацій, показники діяльності підприємства, які пов'язані з інноваціями; характер інновації, сектор
інноваційної діяльності, таблиця 2 [18-30].
Таблиця 2
Класифікація інноваційних підприємств
Джерело
Скрипко Т.О.
[18]
Л. С. Барютин
[19]

Ознака (и) класифікації
Рівень освоєння інновацій

Завлин П.Н. [20]

Вид наукової і виробничої
продукції

Вид спеціалізації

Види об‘єктів, що
удосконалюються
Ступінь охоплення стадій
життєвого циклу

Характер діяльності

А. И.
Афоничкин [21]

Використання
комбінування
Періоди діяльності
Характер галузі знань
Від нововведення
(інновації)
Сфера застосування
Розмір
Вид ефекту, на який
переважно орієнтоване
підприємство
Джерело фінансування

Види інноваційних підприємств
Високотехнологічні; з високим рівнем освоєння інновацій; з елементами
новаторського підходу
Інноватори - лідери; Інноватори - послідовники;
Підприємства, що спеціалізовані: а) продуктова; б) науковотехнологічна; в) ресурсна.
Підприємства, що спеціалізуються на: а) фундаментальних
дослідженнях; б) прикладних дослідженнях (НДР); в) дослідноконструкторських роботах; г) створенні дослідних зразків;
д) виробництві дослідних партій, перших серій
Підприємства, що спеціалізуються на НДДКР, спрямованих на
удосконалення: а) виробів; б) матеріалів; в) технологій; г) форм
організації і управління; д) інших об‘єктів.
І. Підприємства, що охоплюють одну стадію:
а) фундаментальні дослідження (ФД); б) прикладні дослідження (ПД); в)
дослідно-конструкторські роботи (ДКР);
г) освоєння, виробництво, тактичний маркетинг (ОсПМ).
ІІ. Підприємства, що охоплюють дві і більше стадій:
а) ФД–ПД;б)ПД–ДКР;в)ФД– ПД–ДКР;г)ФД–ПД–ДКР–ОсПМ
І. Підприємства, що виконують НДДКР;ІІ. Підприємства, що
здійснюють функцію обслуговування науки, в т.ч.
І. Підприємства, що використовують комбінування.
Підприємства, що не використовують комбінування.
Постійні; Тимчасові.
Підприємства, що працюють в сфері:а) природничих наук;
б) технічних наук;в) гуманітарних наук;г) суспільних наук.
Підприємства, що працюють з інноваціями:а) продуктовими;
б) ресурсними;в) процесними; г) документальними
Підприємства, що надають інновації: а)для внутрішнього
застосування;б) на продаж, обмін.
Мале;Середнє;Крупне.
Підприємства, що орієнтовані на отримання ефекту:
а) комерційного (економічного);б) науково-технічного (у вигляді
відкриття, винаходу);в) екологічного;г) соціального;
д) інтегрального.
Підприємства, що фінансуються з:а) бюджету;б) регіонального
бюджету;в) місцевого бюджету;г) приватних джерел;д) змішане
фінансування.
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Продовження таблиці 2

Л.Г. Раменський
[22]

Кількість країн, в яких
розміщені філіали
підприємства
Тип стратегії

X. Фрізевінкель
[23]
Бажал Ю.М. [24]

Інноваційна поведінка
Ступінь освоєння ринку

Красникова
Е.О.[25]

Профіль діяльності та
рівень спеціалізації

Євростат [26]

Типи інновацій

А. Арендел та Х.
Холландерс [27]

Рівень новизни інновацій і
творчих зусиль, що фірма
витрачає на внутрішню
інноваційну діяльність

Ю.В. Савін [28]

Комбінована ознака (тип
інновацій, джерела
інновацій, масштаб
новизни, економічні
показники діяльності
підприємства)

Транснаціональні (в одній чи декількох країнах)
Міжнаціональні (в інноваційне підприємство входять організації з інших
країн).
експлеренти, патієнти, віолєнти, комутанти
експлеренти - спеціалізуються па створенні нових чи радикальних
перетворень старих сегментів ринку (просуванням нововведень)
патієнти - задовольняють потреби, сформовані під впливом реклами,
функціонують на етапах зростання випуску продукції на вузькі сегменти
ринку
віоленти – агресивна стратегія, великій капітал, високий рівень
освоєння технологій, серійне і масове виробництво продукції для
широкого кола споживачів
комутанти - сфера середнього і малого бізнесу, задоволення локальних
місцевих потреб, діють на етапі зниження попиту
віоленти - леви, слони- бегемоти; патієнти - лисиці;
експлеренти - ластівки; комутанти - миші
Підприємства, що виходять з новацією:а) на освоєні ринки;
б) на нові ринки.
1)маркетингова; 2)НДДКР, дослідницькі центри;3)проектноконструкторські;4) проектно-технологічні; 5)будівельномонтажні;6)матеріального забезпечення виробництва; 7) освоєння
виробництва нової продукції і збутом; 8) сервісні організації;
9) ремонтні організації; 10) наукові парки; 11) корпорації;12) фінансовопромислові групи; 13) холдинг; 14) технопарк;15) технополіс;16)
Фінансові організації; 17) Консорціум;18) Транснаціональні корпорації;
19) Стратегічні альянси;20) Інкубатори;
Організаційні інновації; маркетингові інновації; продуктові
інновації;інноваційні процеси.
Організаційна інновація - впровадження нового організаційного методу
в діловій практиці фірми, організації робочих місць або зовнішніх
зв‘язків.
Маркетингова інновація - впровадження нового методу маркетингу,
просуванні продукту або ціноутворенні для більш ефективне
задоволення потреб клієнтів, відкриття нових ринків. Продуктова
інновація - впровадження товару або послуги, яка є новою або значно
покращеною за своїми характеристиками, використовуючи нові знання
або технології.
Інноваційні процеси впровадження нового або значно поліпшеного виробництва або способу
доставки. Це включає в себе значні зміни в техніці, обладнанні та / або
програмному забезпеченні.
Стратегічні інноватори; Нестійкі новатори;Технологічні
модифікатори;Приймачі технологій.
Стратегічні інноватори: Для цих фірм, інновація є ключовим
компонентом їх конкурентної стратегії. Вони виконують НДДКР на
постійній основі для розробки нових продуктів або технологічних
інновацій.
Нестійкі новатори: виконують НДДКР і розвивають інновації
внутрішньо, коли це необхідно, але інновації не є ключовим
стратегічним напрямком діяльності.
Технологічні модифікатори: змінюють свої існуючі продукти або
процеси через діяльність, що не базується на НДДКР.
Інноваційно– активні підприємства:
1) інноваційний лідер; 2) глобальний технологічний внедренец;
3) стратегічний новатор; 4) продуктово-процесний адаптатор;
5) локальний розробник; 6) технологічний бунтар; 7) галузевої
наслідувач; 8) комунікаційно орієнтований інноватор.
Ознаки згідно яких запропоновано класифікація інноваційно– активних
підприємств.
Типи впроваджуваних інновацій: технологічні (процесні, продуктові);
маркетингові; організаційні; з точки зору ініціативного джерела
інновацій: запозичені інновації, власні інноваційні розробки,
допрацьовані інновації; за критерієм масштабу новизни: глобальні,
галузеві та регіональні, локальні інновації.
Економічні показники діяльності підприємств, пов'язані з інноваціями:
зміна обсягу виробництва інноваційної продукції, зміна EBITDA
(прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу і амортизації).
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Продовження таблиці 2
Шерстобитова
Т.И.
[29]
Нікітін Ю.О.,
Мельник М.В.
[30]

Сектор інноваційної
діяльності

1) Сектор академічної науки; 2) Сектор вищих навчальних закладів; 3)
Галузевий сектор; 4) Виробничий, підприємницький сектор.

Відкритість інноваційного
процесу

Інноваційні МСП чи інноваційні підприємства здійснюють
господарську діяльність застосовуючи інноваційний процес, ступінь
відкритості якого залежить від існуючих наукових і господарських
компетенцій, збільшуючи приток зовнішніх знань при створенні
ланцюга доданої вартості та використання напрямку руху зсередини
назовні для комерціалізації і просування інновацій на ринки та
підвищення ефективності за рахунок розвитку організаційної зрілості.

Таким чином встановлено, що незважаючи на різноманіття запропонованих ознак класифікації
інноваційних підприємств, класифікація інноваційних підприємств щодо розуміння мети та функцій
відкритого інноваційного підприємства та специфічних ознак класифікації інноваційних МСП за малою
кількості відсутня.
Враховуючи сучасні тенденції інноваційного розвитку європейських країн із застосуванням парадигми
«відкритих інновацій» та визначення «відкритого інноваційного процесу» [30] запропоновано застосування
класифікаційної ознаки інноваційних МСП, як – відкритість інноваційного процесу.
Висновки. Сучасні стратегії розвитку розвинутих країн світу передбачають стрімкий інноваційного
розвиток національних економік шляхом стимулювання залучення інновацій у підприємства та
переорієнтуванням їх у відкриті інноваційні підприємства із використанням відкритих інновацій та відкритого
інноваційного процесу, що повинно мате відображення в розвитку термінів та класифікаційних ознак.
Проведений аналіз показав, що в міжнародній практиці відсутнє уніфіковане визначення «мале середнє
підприємство» (МСП).
Також, встановлено, що в українському правовому полі відсутній термін «інноваційне МСП» та його
визначення, як різновид інноваційного підприємства.
Запропоновано визначення: «МСП», «інноваційне МСП» та ознаки для класифікації «інноваційні
«МСП».
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Анотація. У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку ТНК в конкурентному бізнес-середовищі.
Проаналізовано найбільші ТНК світу за обсягом виручки та кількістю працюючих. Проведено порівняння
доходів найбільших транснаціональних корпорацій світу з ВВП деяких країн та розподіл найбільших ТНК світу
по країнах базування. А також оцінено найбільш інноваційні компанії сучасності.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТНК В КОНКУРЕНТНОЙ БИЗНЕС-СРЕДЕ
Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции развития ТНК в конкурентной бизнессреде. Проанализированы крупнейшие ТНК мира по объему выручки и количеству работающих. Проведено
сравнение доходов крупнейших транснациональных корпораций мира с ВВП некоторых стран и распределение
крупнейших ТНК мира по странам базирования. А также оценены наиболее инновационные компании
современности.
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MODERN TRENDS FOR TNC DEVELOPMENT IN COMPETITIVE BUSINESS ENVIRONMENT
Abstract. The article considers modern tendencies of TNC development in a competitive business environment.
The largest TNCs were analyzed in terms of the revenue and number of employees . Comparison of incomes of the
largest transnational corporations of the world with the GDP of some countries and the distribution of the largest TNCs
in the countries of the base, was conducted. And the most innovative companies of the present were also evaluated.
Key words: TNCs, revenue, profits, industrial specialization, country-based, general rating of companies,
GDP of countries, innovative companies.
Актальність проблеми. Займаючи центральне місце в сучасній світогосподарській системі, ТНК
роблять все більший вплив на міжнародні економічні відносини, розвиток національних і світової економік та є
головними генераторами диверсифікації системи міжнародного бізнесу.
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичною базою дослідження різних аспектів діяльності ТНК
стали праці вітчизняних та російських авторів: Вергуна В.А., Білоруса О.Г., Будкіна В.С., Лук‘яненка Д.Г.,
Мовсеяна А.С., Немировської О. В., Пахомова Ю.М., Прохорової М.Е., Рогач О.І., Румянцева А.П., Сіденко
С.В., Столярчук Я.М., Філіпенка А.С., а також дослідження відомих зарубіжних учених: Ансоффа І., Гулда М.,
Даннінга Дж., Кемпбелла Е., Портера М., Румельта Р., Стрікленда А.Дж., Томпсона А.А., Фішера Г. та інших.
Незважаючи на достатньо велику кількість праць з викладеної проблематики, недостатньо
дослідженими залишаються питання щодо формування конкурентних переваг ТНК під дією глобалізаційних
процесів, що визначило мету та змістовну спрямованість дослідження.
Метoю статті є дослідження сучасних тенденцій розвитку ТНК в конкурентному бізнес-середовищі.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні транснаціоналізація бізнес-діяльності досягнула свого
найвищого рівня, охопивши практично усі країни світу та усі фази суспільного відтворення на галузевому та
територіально-регіональному рівнях, що дає підстави стверджувати про її глобальний характер.
В конкуреному бізнес-середовищі 500 найбільших ТНК реалізують 95 % світової продукції
фармацевтики, близько 80 % - електроніки та хімії, 76 % - продукції машинобудування. ТНК контролюють
майже половину світового промислового виробництва та дві третини міжнародної торгівлі, а також 4/5 патентів
і ліцензій на впровадження нових технологій [5, с.87].
У світі щороку зростає кількість ТНК світі нараховується близько 82 тисяч ТНК і 825 тисяч їх
зарубіжних підрозділів. За останні 30 років кількість ТНК збільшилась у 12 разів (1970 р. – 7 тис. ТНК, 1990 р. –
36 тис., 2014 р. – 85 тис.), у яких зайнято більше 75 млн. чол. [11].
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За даними щорічного рейтингу Fortune Global 500 – 2017, який аналізує 500 найбільших компаній світу,
критерієм складання якого служить виручка компанії, розрахований за методикою американського ділового
журналу Fortune рейтинг 500 успішних корпорацій світу в 2016 році очолила мережа торгових центрів Walmart
(США), річна виручка якої склала 485, 8 млрд. дол. США. На другому місці – Sinopec (Китай). Компанія за рік
заробила понад 446,2 млрд. дол. США. Третє місце посіла Royal Dutch Shell (Нідерланди) з річною виручкою
431,1 млрд. дол. США [6,7], (табл. 1):
Таблиця 1
ТОП-10 найбільших ТНК світу за обсягом виручки
зі списку Fortune Global 500 за 2016 рік
Назва
Країна
Галузь
Річна виручка,
Місце
млрд. дол. США
Walmart
США
Роздрібна торгівля
482,1
1
2
State Grid Corporation of China
Китай
Енергетика
329,6
China National Petroleum
Китай
Паливна
299,3
3
Corporation
Sinopec
Китай
Паливна
294,3
4
5
Royal Dutch Shell
Нідерланди
Паливна
272,2
6
Exxon Mobil
США
Паливна
205,2
Volkswagen
Німеччина
Автомобілебудування
236,6
7
Toyota
Motor
Японія
Автомобілебудування
236,59
8
Apple
США
Інформаційні технології
233,7
9
10.
BP
Велика Британія
Паливна
225,9
Примітка. Складено автором за даними рейтингу Fortune Global 500 - 2017.
Потрібно відмітити, що 500 найбільших компаній в світі виручили 27,6 трлн. дол. США доходів і 1,5
трлн. дол. США прибутку в 2016 році. Разом в цьому році Fortune Global 500 компаній використовують 67
мільйонів чоловік у всьому світі і представлені 33 країнах [7].
Найприбутковішими компаніями світу, що склали ТОП-10 з рейтингу Fortune Global 500 - 2017 за 2016
рік стали: Apple, Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China та
Bank of China. Варто відмітити, що з п‘яти найприбутковіших компаній світу чотири китайські банки і одна
американська технологічна компанія [6, 7], (рис. 1.):
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Рис. 1. Найприбутковіші ТНК світу в 2016 році, (млрд. дол. США).
Примітка. Побудовано автором за даними рейтингу Fortune Global 500 - 2017.
Загальна кількість працюючих в 500 найбільших ТНК світу в 2016 році становить 67 млн. осіб [94].
Рейтинг компаній за кількістю працюючих значно відрізняється від рейтингу за обсягами активів та доходів.
Лише Wal-Mart Stores вдалось зберегти лідерство.
Обсяг персоналу перших 10 ТНК світу за кількістю працюючих становить 15,1%, на інші ТНК
припадає 84,9%. Кількість працюючих Wal-Mart Stores в 2016 році становить 3,43% від загальної кількості
зайнятих. ТНК функціонують не в усіх галузях [6, 7], (рис. 2.):
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Рис. 2. Рейтинг ТНК за кількістю працюючих в 2016 році, (тис. осіб).
Примітка. Побудовано автором за даними рейтингу Fortune Global 500 - 2017.
Якщо проаналізувати галузеву структуру діяльності ТНК, то можна визначити, що традиційно
найбільша зайнятість спостерігається у банківській сфері (лідер галузі – Industrial & Commercial Bank of China,
Китай), паливна індустрія (лідер галузі – PetroChina, Китай) та фармацевтика і біотехнології (лідер галузі –
Johnson & Johnson, США).
Останні дослідження найбільших у світі та найпотужніших компаній, саме за рівнем доходів, прибутку,
активів та ринкової вартості, свідчать про те, що у рейтингу Топ 2000, перші чотири місця належать банкам
Китаю. Більше того, Промисловий і комерційний банк Китаю очолює список третій рік поспіль.
Найбільша група ТНК зосереджена в банківсько-фінансовому секторі (табл. 2). До неї входять в
основному корпорації США та Китаю [6,7].
Таблиця 2
Поділ найбільших ТНК за виробничою спеціалізацією в 2016 році
Сфера діяльності
Кількість ТНК
Країни-засновники
Банківська-фінансова
71
США, Китай, Австралія
Видобуток нафти і газу
43
США, Китай, Росія
Фармацевтика та біотехнології
22
Швейцарія, Франція
Сфера роздрібної торгівлі
17
США, Іспанія, Мексика
Виробництво автомобілів, запчастин
17
Японія, Німеччина, США
Високотехнологічне виробництво
16
США, Японія, Тайвань
Виробництво харчової продукції
9
Швейцарія, Великобританія, США
Примітка. Складено автором за даними рейтингу Fortune Global 500 - 2017.
Друга найбільш численна група ТНК присутня у сфері видобутку та переробки нафти і газу, третя
група ТНК – у сфері фармацевтичного виробництва та біотехнології.
Цікавим є порівняння доходів транснаціональних корпорацій, які входять до сотні великих ТНК світу
та ВВП деяких країн в 2016 році доводить, що загальний обсяг продажів 200 провідних ТНК перевищує
сукупний ВВП 187 країн світу, що складає більше 30 % світового ВВП при кількості зайнятих менше однієї
третини світового населення [7, 2], (табл. 3):
Таблиця 3
Порівняння доходів найбільших транснаціональних корпорацій світу
з ВВП деяких країн в 2016 році
ТНК
Доходи / ВВП,
Країна
Доходи / ВВП,
млрд. дол. США
млрд. дол. США
Wal-Mart Sores
482,1
Польша
468
Royal Dutch Shell
272,2
Колумбія
282
Apple
233,7
Фінляндія
237
Exxon Mobil
205,2
В‘єтнам
201
General Electric
126,7
Казахстан
134
Chevron
107,6
Україна
93,3
Примітка. Складено автором за даними рейтингу Fortune Global 500 – 2017 та Світовий банк.
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Країнами, де розташовані найбільші ТНК в основному є економічно розвинені держави. З них
найбільша кількість знаходиться в США (128 компанії), Китай (106), Японія (53), Франція (32) і Англія (29).
ТОП-10 продовжили Німеччина (22), і Північна Корея (17), Нідерланди (15), Індія (13), Швейцарія (12), Канада
(11), [7], (рис. 3.):
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Рис. 3. Розподіл ТОП-500 найбільших ТНК світу по країнах базування в 2016 році, (одиниць).
Примітка. Побудовано автором за даними рейтингу Fortune Global 500 - 2017.
За 2016 рік відзначається стійке збільшення частки китайських компаній в рейтингу: в цьому році їх
уже 106, на 6 більше, ніжв 2015 році. За кількістю що входять в рейтинг компаній Китай вийшов на 2-е місце
(на першому місці США з 128 компаніями). Поріг для проходження в рейтинг Fortune Global 500 в 2016 році
виріс до 23,72 млрд. дол. США [7].
Так як найбільша кількість ТНК в 2016 році знаходиться в США, то варто розглянути, які саме
американські компанії є лідерами за річною виручкою. Очолює список ТНК США як і загальний рейтинг
компаній світу в 2016 році Walmart з річною виручкою в 485,8 млн. дол.США та прибутками понад 16 млн. дол.
США. На другому місці Berkshire Hathaway – холдингова компанія США в галузі інформаційних технологій.
Третє місце посіла Apple з капіталізацією 586 млрд. дол. США. Американська компанія, яка є найкрупнішою
приватною нафтовою ТНК Exxon Mobil знаходиться на четвертому місці Та п‘яту сходинку в 2016 році посіла
компанія McKesson - американська фармацевтична компанія, великий дистриб'ютор лікарських засобів і
оператор мережі аптек [6], (табл. 4):
Таблиця 4
ТНК CША за обсягом виручки в 2016 році
№

Назва

Країна

Галузь

Річна виручка,
млрд. дол. США
1. Walmart
США
Роздрібна торгівля
485,8
2. Berkshire Hathaway
США
Інформаційні технології
223,6
3. Apple
США
Інформаційні технології
215,6
4. ExxonMobil
США
Паливна
205
5.
McKesson
США
Фармацевтика
192,4
6. UnitedHealth Group
США
Страхування
184,8
7.
CVS Health
США
Фармацевтика
177,5
8.
General Motors
США
Автомобілебудування
166,4
9.
AT&T
США
Телекомунікації
163,8
10.
Ford Motor
США
Автомобілебудування
151,8
Примітка. Складено автором за даними рейтингу Fortune Global 500 - 2017.

Кількість
працівників, тис. осіб
2300
367,7
116
72,7
68
230
204
225
268,5
201

Варто зазначити, що в 2016 році в Топ-10 найбільших ТНК США за обсягом виручки увійшли три
компанії в галузі інформаційних технологій і телекомунікації, дві – фармацевтичні компанії, дві –
автомобілебудівні та по одній компанії в галузях роздрібної торгівлі, страхування та паливної промисловості.
Таким чином, в умовах глобалізації провідну роль відіграють ТНК США, які за характером і
масштабами торговельно-інвестиційної експансії випереджають промислові та фінансові компанії інших країн.
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Але, з посилення позицій ТНК КНР, яка також починає відігравати основні не лише у розподілі світового
валового продукту, а й у проходженні сучасних світових економічних процесів.
Потрібно відмітити, що компанії, які входять до щорічного рейтингу Fortune Global 500 США
становлять дві третини американського ВВП або 12 трлн. дол. США доходів, 890 млрд. дол. США прибутку,
19 трлн. дол. США ринкової вартості, і використовують 28,2 мільйона чоловік у всьому світі.
Найприбутковішими компаніями США, що склали ТОП-10 з рейтингу Fortune Global 500 - 2017 за
2016 рік стали: Apple, JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Wells Fargo, Alphabet та інші ТНК [6], (рис. 4.):
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Рис. 4. ТНК США за прибутками в 2016 році, (млрд. дол. США).
Примітка. Побудовано автором за даними рейтингу Fortune Global 500 - 2017.
Підтримуючи оборот капіталів, людей і технологій, ТНК вищеназваних країн значною мірою сприяють
економічному зростанню і розвитку приймаючих національних економік, включаючи:
 зменшення гостроти валютного дефіциту, пов‘язаного з імпортом, що означає перенесення в інші
країни хоча б частини виробництва, продукцію котрого вони досі імпортували;
 підвищення культури ведення бізнесу та споживання товарів і послуг згідно міжнародних стандартів;
 забезпечення додаткових робочих місць місцевому населенню, що особливо важливо для країн, де
прихід трудомістких потужностей дасть можливість використовувати переважно фізичну, а не машинну працю.
У той же час ТНК прагнуть прибутків за рахунок ренти і монополістичних переваг у певних країнах,
інколи навіть використовуючи бюджетні фонди держав свого походження для експансії. Таким гравцям
важливий доступ до сировинних ресурсів і транспортних систем приймаючої країни. Країни третього світу від
розвинених відрізняє нездатність повністю забрати ренту в того, хто користується їхніми природними
ресурсами. Дохід акумулюють чужі ТНК, а вони самі залишаються бідними й відсталими. Крім того,
економічна потужність ТНК стає джерелом прихованих конфліктів з тими державами, на території яких
здійснюється їх діяльність. Інтереси ТНК стоять за війнами та державними переворотами у країнах Близького і
Середнього Сходу, Латинської Америки, за змінами урядів у Європі й Азії.
ТНК лобіюють інтереси окремих державних високопосадовців або цілих політичних партій,
підтримують формування економічних інтеграцій різних рівнів, можуть займатися хабарництвом. Втім,
національні економіки не можуть уникнути впливу ТНК, але уряди держав можуть регулювати рівень їхньої
присутності. Для запобігання негативним впливам цих корпорацій потрібні, у першу чергу, сильні державні
інститути. По суті, ТНК у все більшій мірі визначають національну економічну політику, а в результаті і
міжнародну [10].
За даними консалтингової компанії The Boston Consulting Group (BCG) в щорічному рейтингу найбільш
інноваційних компаній (в опитуванні брали участь більше 1500 керівників компаній з усього світу) в 2016 році
перші чотири рядки посіли: Apple, Google, Tesla Motors і Microsoft. На п'яте місце піднявся онлайн-рітейлер
Amazon, який в 2015 році посідав лише дев'яту сходинку. Разом з тим, вперше в десятці найкращих з‘явилися
Netflix і Facebook та посіли шосте і дев'яте місце рейтингу BCG. Всього ж у топ-50 увійшли 34 компанії з США,
десять представників Європи і шість — з Азії [1], (табл. 6):
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Таблиця 6
Найбільш інноваційні ТНК світу в 2016 році
Місце
Компанія
Країна
Зміна позиції у порівнянні з 2015 роком
1.
Apple
США
без змін
2.
Google
США
без змін
3.
Tesla Motors
США
без змін
4.
Microsoft
США
без змін
5.
Amazon
США
+3
6.
Netflix
США
+21
7.
Toyota
Японія
-2
8.
Samsung
Південна Корея
-2
9.
Facebook
США
+19
10.
IBM
США
+3
Примітка. Складено автором за даними рейтингу Boston Consulting Group (BCG) - 2017.
Варто відмітити, що різниця між найбільш інноваційними ТНК і відстаючими в цьому аспекті
компаніями полягає в активності пошуку розробок у третіх осіб. Активні новатори отримують технології або
ідеї для розвитку за рахунок стратегічного партнерства, поглинань і ліцензійних угод або завдяки аналізу
діяльності конкурентів. Так, за даними BCG, 65% нових ідей їм вдається знайти завдяки соціальним мережам та
аналізу великих даних. Тим часом, саме вміння знаходити і отримувати технології у сторонніх осіб і
конкурентів грає зараз головну роль у впровадженні інновацій.
В зв‘язку з тим, що ключовим чинником розвитку традиційних галузей нині є технології сьогоднішні
новатори знаходять стратегічний баланс між внутрішніми та зовнішніми інноваціями і впроваджуючи їх у своїх
компаніях [72].
Висновки. Таким чином, сучасні процеси транснаціоналізації мають динамічну тенденцію розвитку:
– бурхливий розвиток надвеликих корпорацій, які стають основними гравцями у світовій економіці (у тому
числі за рахунок зростання філіальної мережі ТНК);
– зниження ступеня «прив'язки» ТНК і виробленої ними продукції до материнських країн за рахунок розвитку
світового фондового ринку та використання механізму стратегічного альянсу;
– значну концентрацію капіталу, що дає змогу ТНК зменшувати витрати виробництва, фінансувати НДДКР та
впроваджувати інноваційні продукти і технології, здійснювати ефективну рекламу та ін.;
– утворення і зростання ТНК як результат інтернаціона-лізації економіки та розвитку світового ринку;
– транснаціоналізація капіталу стає характерною рисою інституціонального розвитку всієї сучасної
економіки.
Отже, основою нової глобальної економічної системи є ТНК, які володіють великими фінансовими
ресурсами, впроваджують передові технології, мають значні просторові ринки збуту й проводять активну, в
глобальному масштабі, інвестиційну політику.
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Актуальність проблеми. Глобальні процеси, які останнім часом все більше охоплюють всі сфери
людської діяльності, спонукають до зваженого пристосування до їх як позитивного, так і негативного впливу.
Не залишається осторонь від цього і аграрна сфера, виробництво продукції якої передбачає пошук нових форм і
методів страхового захисту та використання відповідного світового досвіду.
Аналіз досліджень і публікацій. Серед наукових досліджень, присвячених розвитку страхування
національного сільськогосподарського виробництва, необхідно відмітити публікації Б. Беккерман [11], О.
Гудзь, Л. Гутко [2, 3], М. Картер [12], А. Криворучко, Г. Матвієнко [7, 8], Г. Роше [1], П. Саблук [10], А. Сарріс,
Ф. Сміт [13, 14] та інші.
Метою статті є дослідження проблем розвитку страхування в аграрному секторі України та визначенні
основних напрямів його оптимізації у сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. В умовах глобалізації міжнародне та національне страхування
піднімається на якісно новий рівень розвитку. Воно виступає як вагома фінансова ланка стабільного
функціонування національної економіки та безпосередньо здійснює позитивний вплив на розвиток
міжнародних економічних та фінансових відносин, сприяє формуванню глобального фінансового простору. В
той же час, варто відмітити і іноваційнуспецифіку сучасного страхування окремих галузей економіки, зокрема
сільськогосподарського виробництва. Тут на перший план виступає пріоритетна іноваційна спрямованість
страхової діяльності, що нерозривно має бути пов‘язана з реалізацією стратегії розвитку аграрної сфери певної
країни. Йдеться про зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, прийняття та реалізацію
заходів, спрямованих на підняття інноваційно-технічного забезпечення вітчизняного аграрного сектору, пошук
та використання джерел формування фінансових резервів, у тому числі страхових, спрямованих на
відшкодування збитків від настання ризиків.
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У світовій практиці страхування є основним механізмом захисту промислових підприємств від ризиків
втрати майна й доходів, складовою частиною фінансової системи держави, що опосередковує рух валового
внутрішнього продукту в формі фондів фінансових ресурсів. Проте цей рух пов'язаний лише з перерозподілом
при відшкодуванні збитків і втрат. Крім того, за допомогою страхування здійснюється перерозподіл фінансових
ресурсів між обмеженим колом учасників страхування, пов'язаних солідарною відповідальністю щодо
відшкодування суми збитків. Тому чим більше коло учасників страхування, тим менші розміри перерозподілу
фінансових ресурсів, оскільки меншими є розміри страхових внесків.
Що стосується міжнародного страхування в широкому значенні це система забезпечення уникнення
ризиків у зовнішньоекономічних відносинах між державами світу. Економічний зміст міжнародного
страхування, на нашу думку, проявляється у функціонуванні комплексної системи господарських зв‘язків між
національними економіками країн світової спільноти, головною метою якої є забезпечення для суб‘єктів
господарювання можливості уникнення або зниження ризиків, пов‘язаних з розвитком міжнародної співпраці в
різних сферах господарювання, на основі запровадження взаємопов‘язаних страхових продуктів.
Слід відмітити, що страхування передбачає повернення мобілізованих до страхового фонду страхових
платежів. Проте це положення справедливе, якщо страхування розглядати як постійний процес. За умов
ринкової моделі економіки страхування є одним із найефективніших методів відшкодування втрат у результаті
непередбачуваних обставин. Воно забезпечує безперервність, збалансованість і стабільність суспільного
розвитку. Водночас саме страхування повинне постійно удосконалюватися у напряму пошуку іноваційних
форм його застосування. Це передбачає поліпшення показників розвитку страхових операцій, повноме та
своєчасне відшкодування витрат, використання тимчасово вільних коштів страхових фондів, поповнення за
рахунок частини прибутку доходів бюджетів.
Страхування сільськогосподарських ризиків в Україні сьогодні є пріоритетним напрямом стабілізації та
іноваційного розвитку сільського господарства. На жаль, страховий ринок в Україні потребує реформування.
Останні декілька років він переживає етап бурхливого зростання, але пріоритети в своїй більшості зміщені у бік
майнового страхування (страхування), а також співпраці з банками за системою страхування позичальників та
їх майна. Сегмент страхування сільськогосподарських ризиків не є найцікавішим для українських страховиків.
Це пов‘язано не лише зі складністю методології та розробки страхових продуктів, але й більшою мірою із
збитковістю цього виду страхування, непередбачуваністю ризиків. До основних джерел ризику в сільському
господарстві слід відносяться такі: несприятливі погодні умови, сільськогосподарські шкідники, хвороби;
ринкові фактори в країні і в світі, локальний й інтернаціональний попит і пропозиція; хвороби, крадіжка,
порушення технологічного розвитку; хвороби, травмування, інвалідність, смерть; високі закупівельні ціни на
сировину, тривалість операційного циклу, нестача доступу до кредитних ресурсів та високі процентні ставки,
проблеми з грошовими потоками; систематичні структурні зміни в економіці, зміна законодавства та
державного регулювання [8].
Відповідно до зазначених даних, сільськогосподарське виробництво переважно потерпає від таких
природних явищ, як високі та низькі температури повітря, посухи, заморозки, відлиги, льодова кірка, сильні дощі,
грози, смерчі, шквали, град, що дозволяє при страхуванні від аграрних ризиків обмежитися переліком найбільш
повторюваних і небезпечних явищ. Такий підхід до страхування сільського господарства дозволяє, по-перше,
раціонально використовувати потенціал страхових компаній. По-друге, орієнтує сільськогосподарські підприємства
на використання іноваціних видів страхового захисту в аграрному бізнесі.
Звичайно, спектр негативних факторів, що впливають на сільськогосподарське виробництво нашої
країни, не обмежується лише тими, що зазначені вище. До них також можна додати фактори фінансового,
адміністративного, демографічного, екологічного характеру. Серед негативних факторів зазначених напрямів
вагоме місце посідають: а) гострий дефіцит фінансових ресурсів та сировини; нееквівалентний міжгалузевий
обмін; б) наявне монопольне становище заготівельників; в) високий рівень цін на матеріально-технічні засоби,
особливо іноземного виробництва; г) недостатнє забезпечення кредитними коштами господарств; ґ) різке
скорочення працездатного сільського населення; д) висока збитковість та як результат – неплатоспроможність
багатьох господарств; е) погіршення якості сільськогосподарських угідь через порушення умов
землекористування та брак права власності на землю та неможливість операцій іпотеки земель
сільськогосподарського призначення [1, с. 21].
Основна особливість сільського господарства, яка підвищує рівень ризику, − довгий період виробництва.
Рішення щодо виробництва приймаються за рік, а то й більше до моменту реалізації. За цей час ринкова ситуація в
державі може значно змінитися в несприятливий для підприємства бік. Порівняно з галузями промисловості, які
мають також великий період виробництва, наприклад, суднобудування, сільськогосподарські підприємства
знаходяться в більш несприятливих умовах, оскільки на всю продукцію не укладаються контракти до початку її
виробництва, у той час як на продукцію суднобудування даються замовлення до початку виробництва й
підписуються контракти. Для зниження ризику, викликаного даною особливістю сільського господарства, існує
нагальна необхідність в широкому використанні такого іноваційного інструменту ринкової економіки, як ф‘ючерсні
угоди [4, с. 70].
Сповільнений розвиток страхування в аграрній сфері України пояснюється передусім відсутністю
повноцінного законодавчого забезпечення, недоліками в організації та координації співпраці головних
учасників ринку страхових послуг в аграрному секторі. Запозичення іноваційного зарубіжного досвіду
здійснення страхування в аграрній сфері може вважатися одним із способів вирішення існуючих проблем.
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Однак, використовуючи вказаний підхід, слід мати на увазі, що іноваційний досвід інших країн, перенесений до
цілком іншого геополітичного, цивілізаційного, політичного й економічного середовища, може призвести до
негативних наслідків, посиливши існуючі диспропорції аграрного сегмента ринку страхових послуг. Це
пояснюється тим, що будь-яке запозичення іноваційного зарубіжного досвіду починає взаємодіяти з уже
існуючим устроєм країни в певній сфері, а відтак найкращим та найоптимальнішим наслідком такої взаємодії
слід вважати історичний синтез, тобто коли іноваційне запозичення поєднується з вітчизняним досвідом,
доповнюючи його.
При цьому існує брак фінансових коштів у аграріїв, та і на рівні урядових асигнувань не завжди є відповідні
можливості для забезпечення підтримки страхування аграрного виробництва. За таких обставин однією з основних
проблем розв‘язання завдання формування належних фінансових ресурсів для страхування аграрних ризиків у нашій
країні шляхом поєднання можливостей уряду та структур страхового бізнесу, як національного, так і зацікавлених
іноземних партнерів з державного та приватного сектору, міжнародних організацій [3, с. 45].
Враховуючи достатньо складну економічну, політичну, фінансову ситуацію, яка склалася останнім
часом у нашій державі, варто зазначити і її негативний вплив на стабільність функціонування системи
страхового захисту вітчизняного сільського господарства, яка в умовах глобалізації має більш широкі
можливості щодо використання переваг іноваційного світового досвіду, допомоги міжнародних організацій.
При цьому вадою є те, що різного рівня фахівці у сфері страхування аграрного сектору нашої країни не мають
належних фахових знань для формування системи міжнародного страхування сільського господарства.
Суттєвою перешкодою іноваційного розвитку міжнародного страхування аграрної галузі України є також
існування низки бюрократичних вимог щодо виділення, розподілу коштів для субсидування фермерських
господарств з метою запобігання, уникнення ризиків, зменшення та відшкодування збитків у
сільськогосподарському виробництві.
Чинники, які впливають на розвиток страхової діяльності в Україні, доцільно поділити на дві групи. До
першої групи варто віднести такі, що характеризують попит населення на страхові послуги: низька
платоспроможність потенційних покупців страхових продуктів, недовіра до страховиків, недостатня
інформованість про розвиток страхового ринку й наявні страхові продукти. Друга група об‘єднує ті, що
стосуються діяльності страхових компаній. У ній доцільно виокремити внутрішні та зовнішні чинники.
Існування внутрішніх залежить винятково від політики й менеджменту страхових компаній, зовнішні є
наслідком недостатньої ефективності державного регулювання страхової діяльності.
Незважаючи на те, що в умовах ринку, який супроводжується різноманітними ризиками, зростає значення
страхування як важливого засобу захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників, в Україні
ринок страхування залишається нерозвинутим. В Україні страхування від різноманітних сільськогосподарських
ризиків здійснюють окремі страхові компанії, а також об‘єднання страховиків – пули. На ринку класичного
страхування сільськогосподарських ризиків свою присутність декларують близько 50 страховиків, реальні договори
страхування укладаються в найкращому випадку десятьма провідними страховиками. Послуги страховиків
нерівномірно представлені. Наприклад, у центральних областях України страховий ринок має достатнє наповнення,
а в західних він є ще недостатньо розвинутим, що знижує конкуренцію між страховими компаніями, а отже, і якість
їх послуг.
Найбільшими проблемами сучасного стану іноваційного розвитку страхування сільськогосподарської
продукції є: 1) недосконалість законодавства, що регулює діяльність із страхування сільськогосподарської
продукції; 2) невизначені та не повністю реалізовані завдання держави щодо управління ризиками в аграрному
секторі через механізми державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції; 3) низький обсяг
пропозиції страхових послуг, які відповідають потребам сільгоспвиробників; 4) недостатність інформації,
необхідної для обчислення та управління ризиками, а також відсутність доступного й ефективного ринку
перестрахування ризиків виробництва сільськогосподарської продукції, що обумовлює високі тарифи
страхування; 5) недостатній рівень стандартизації страхових продуктів, наявність яких дозволяє забезпечити
додаткові можливості для захисту прав сільгоспвиробників, які мають невисокий рівень обізнаності у
страхуванні; 6) низький рівень поінформованості сільгоспвиробників про страхування сільськогосподарської
продукції. Страхування сприймається сільгоспвиробниками як вимушений засіб для отримання банківського
кредиту та/або державної дотації, що зумовлює їхній низький попит на страхування; 7) наявність взаємної
недовіри у страховиків, які не мають достатньої інформації для розрахунку тарифів та у виробників
сільськогосподарської продукції, які не мають упевненості в отриманні страхового відшкодування; 8) висока
вірогідність необхідності надання прямої державної допомоги сільгоспвиробникам у випадку настання для них
надзвичайних подій [10, с. 98].
Вирішення зазначених проблем іноваційного розвитку вітчизняного сільського господарства та його
страхового захисту нагально потребує суттєвого удосконалення нормативно-правової бази їх функціонування.
За умов розширення міжнародних зв‘язків України в аграрній сфері важливим, на наш погляд, є питання
вивчення та використання в нашій практиці іноваційного ведення сільського господарства положень
законодавчих актів країн світу, міжнародних організацій, які регламентують страхову діяльність у цій сфері.
Йдеться, насамперед, про запобігання, зменшення системних ризиків, застосування новітніх страхових
продуктів, методів розширення кола партнерів по страховому бізнесу, проведення відповідних експертиз,
оперативне поповнення інформаційної бази, прозоре та цілеспрямоване фінансування страхових програм,
формування дієвої системи захисту аграрних підприємств, що користуються страховими послугами.
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Варто відзначити, що у вітчизняному законодавстві, безумовно, є документи, які спрямовані на
підтримку національного сільського господарства та іноваційний розвиток його страхового захисту в сучасних
умовах. До них, у першу чергу, можна віднести Закон України «Про державну підтримку сільського
господарства в Україні», а також положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Український
прорив: для людей, а не політиків» та Указу Президента України № 890/2007 «Про деякі заходи щодо розвитку
ринку зерна». У цих документах окреслено цілу низку заходів щодо вдосконалення страхування
сільськогосподарських ризиків: розроблення та прийняття національної програми розвитку страхування
сільськогосподарських ризиків; функціонування державного агентства з управління сільськогосподарськими
ризиками для забезпечення розроблення та удосконалення механізму страхування відповідних ризиків;
страхування сільськогосподарських ризиків як обов‘язкової умови при наданні відповідних видів державної
фінансової підтримки сільськогосподарським виробникам; створення за участю держави фонду страхування
сільськогосподарських ризиків; визначення страхування сільськогосподарських ризиків одним із видів
добровільного страхування; установлення додаткових вимог до страховиків, що здійснюватимуть страхування
сільськогосподарських ризиків, страхові премії (внески) за якими сплачуються із залученням бюджетних
коштів [5].
У контексті формування іноваційної системи страхового захисту сільського господарства України
варто відзначити його міжнародну складову, можливості посилення якої набувають реальної ваги з огляду,
передусім, на членство нашої держави у СОТ, та реалізацію секторальних положень Угоди про Асоціацію між
Україною та ЄС. Саме розширення та інтенсифікація міжнародного співробітництва України у сфері страхового
бізнесу, використання потенціалу світового ринку страхових послуг має сприяти формуванню системи
міжнародного страхового захисту вітчизняних аграрних підприємств. Звичайно, це можливо за умови
подолання у нашій країні труднощів економічного, фінансового характеру, реформування законодавчої бази
страхування сільського господарства.
Важливою і вкрай необхідною з врахуванням міжнародних умов і національних інтересів України є
розробка концептуальних подожень і стратегії іноваційного розвитку міжнародного страхового захисту
сільськогосподарських підприємств України, зокрема, з обґрунтуванням фінансової взаємодії держави,
представників іноземного капіталу, приватних страхових компаній. При цьому останні можуть стати важливим
інструментом проведення реформ, оскільки страховики знають сильні та слабкі сторони клієнтів і мають
певний досвід ринкових перетворень [11, с. 381].
Щодо формування нормативно-правових засад іноваційної системи міжнародного страхування
сільського господарства України, то тут доречно в національній стратегії розвитку цього сектору економіки
зробити наголос на імплементацію міжнародних правил, принципів, що використовуються країнами світової
спільноти, узагальнені в документах міжнародних організацій у частині профілю аграрного страхування та
втілення яких у практику страхування сільського господарства дає позитивні результати. Тут, на нашу думку,
перш за все, на довготривалій основі іноваційного стратегічного розвитку вітчизняного сільського господарства
та його страхового захисту мають бути використані наступні принципи міжнародного страхування аграрної
галузі. По-перше, це дотримання міжнародних стандартів щодо тарифів страхування ризиків у сільському
господарстві. По-друге, формування державних програм фінансування страхового захисту фермерських
господарств. По-третє, чітка регламентація виконання умов взаємодії страховиків та страхувальників. Почетверте, формування системи підготовки висококваліфікованих спеціалістів страхового бізнесу, при
обов‘язковій умові набуття ними широкого діапазону застосування міжнародних страхових послуг. По-п‘яте,
постійне запровадження світових інноваційних страхових продуктів у сільському господарстві України.
З метою забезпечення сприятливого середовища для розвитку іноваційної системи страхування
сільськогосподарських ризиків,
необхідно вдосконалити чинне законодавчо-регуляторне поле.
Агрострахування є унікальним порівняно з іншими видами страхування. Тому існує необхідність в ухваленні
спеціального закону про страхування сільськогосподарських ризиків, а також внесенні змін та доповнень до
низки законів, пов‘язаних з різними компонентами системи агрострахування, включаючи державну програму
здешевлення страхових премій у сфері агрострахування. Мета цих змін – забезпечити чітке визначення
повноважень; інтеграцію страхування сільськогосподарських ризиків в систему Державної аграрної політики;
відповідність вимогам відповідних міжнародних торгових угод програм страхування, які підтримуються
державою; спрощення для сільгосптоваровиробників участі в субсидованих програмах страхування; прозорість
актуарних розрахунків та оцінки ризиків, збиранні даних та управлінні ними, конфіденційність інформації
споживачів та захист прав споживачів; визначення на законодавчому рівні правової основи для функціонування
Агентства з управління сільськогосподарськими ризиками як структури, у якій реалізовані принципи
партнерства між державним і приватним секторами.
Торкаючись історичних періодів розвитку цього процесу в нашій державі, можна виділити три його
етапи. Перший етап обов‘язкового страхування врожаю мав місце при тоталітарному режимі, де всі операції
здійснювались через систему державного страхування. Другий етап припадає на перші роки незалежності
України. У цей період обов‘язковим страхуванням врожаю були охоплені лише державні
сільськогосподарські підприємства. Третій етап цього процесу починається з прийняттям Постанови №1000 у
2002 р., яка передбачає введення обов‘язкового страхування врожаю для підприємств усіх форм власності [9].
Важливою особливістю міжнародного страхового захисту сільськогосподарських підприємств є те, що
партнери по страховій співпраці, враховуючи її обов‘язковість, вже не взаємодіють у напрямі розширення
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пакету страхових продуктів для кожного клієнта. Однак треба відмітити і те, що обов‘язкове страхування має й
низку недоліків: вимагає значних бюджетних коштів; суперечить ідеї вільного підприємництва; фінансує
збиток господарству ризикових регіонів за рахунок господарств, які працюють у зоні невисокого ризику;
примусове страхування в умовах відсутності державного фінансування перетворюється у своєрідний
додатковий податок на сільгоспвиробників.
Висновки. Враховуючи вплив світового господарства в сучасних умовах особливо потребує істотного
удосконалення механізм страхування аграрного сектору нашої країни. Проблеми формування й реалізації
вітчизняного страхового механізму полягають в наступному. У якості головної проблеми можна виділити
жорстку регламентацію діяльності ліцензованих страхових компаній, що при обов‘язковому
сільськогосподарському страхуванні зобов‘язані охопити ним всі підприємства галузі, незважаючи на їх
рентабельність. При цьому у зв‘язку з браком страхових ресурсів, у тому числі і через важкий фінансовий стан
країни, інфляцію, нестабільність курсу національної валюти виникають труднощі як по лінії формування
страхових фондів, так і в напрямі відшкодування збитків при настанні страхових подій. Як гострі проблеми, що
притаманні вітчизняному страховому бізнесу в сільському господарстві, треба відмітити ще недостатню фахову
підготовку працівників страхових компаній, відсутність належної інформації про потенціал та стан,
обґрунтовані перспективи розвитку підприємств аграрної галузі.
Література:
1. Гарі Роше Сучасні технології страхування ризиків в аграрному секторі економіки, передумови та шляхи їх
впровадження в Україні [Текст] / Роше Г. // Фінансовий ринок України. – 2009. - № 9. – С. 21-26.
2. Гудзь О.Є. Страхування агроризиків та напрями розвитку агрострахування в Україні / О.Є. Гудзь //
Економіка АПК. – 2006. - № 8. – С. 72-76.
3. Гутко Л. Проблеми розвитку національного страхового ринку в Україні / Л. Гутко. – М.: Фінанси України.
– 2010. - № 11. – С. 45-75.
4. Джуччі Р. Значення ринку страхування для економічного розвитку України : аналіз та рекомендації для
економічної політики / Джуччі Р., Хекне Ф. // Страхова справа. – 2004. – № 7. – С. 70–75.
5. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України». – №1877-IV від 24.06.2004.
[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=1877-15
6. Криворучко А.В. Розвиток страхового ринку в сільському господарстві / А.В. Криворучко // Економіка
АПК. – 2009. - № 6. – С. 66-70.
7. Матвієнко Г.А. Організація підтримки розвитку приватного аграрного страхування в Україні на основі
досвіду розвинених країн [Електронний ресурс] /
Г.А.
Матвієнко
–
Режим
доступу:
http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip33-2/33-2_25.pdf.
8. Портал про страхування сільськогосподарських ризиків. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.agroinsurance.com
9. Про затвердження Порядку i правил проведення обов'язкового страхування врожаю сiльськогосподарських
культур i багаторiчних насаджень державними сiльськогосподарськими пiдприємствами, врожаю зернових
культур i цукрових бурякiв сiльськогосподарськими пiдприємствами всiх форм власності [Електронний ресурс]
: постанова Каб. Мінісрів України від 11 лип. 2002 р. № 1000 ]. – Режим доступу : http://www. minagro.kiev.ua
10. Саблук П.Т. Розробка аграрної (аграрно-продовольчої) доктрини України / П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин //
Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний
збірник (випуск 5)/ За ред. П.Т. Саблука та ін. – К.: ІАЕ, 2002. – 625 с.
11. Bekkerman A. The SURE program and incentives for crop insurance participation: a theoretical and empirical
analysis / Bekkerman A., Smith V.H., Watts M.J. // Agricultural finance review. – 2012. – Vol. 72, № 3. – P. 381-401.
12. Carter M. Inducing Innovaions: Risk Instruments for Solving the Conundrum of Rural Finance / Carter M.:
Working paper. – Department of Agricaltural and Applied Economics, University of Wisconsin. – 2008. – 132 p.
13. Sarris A. Rome, Italy: FAO Food and Agricalture Organization Commodity and Trade Policy / Sarris A., Krfakis
P., Christiaensen L. – Producer Demand and Welfare Benefits of Rainfall Insurance in Tanzania. Working paper. –
2006. – 126 p.
14. Smith V.H. Premium Payments: Why Crop Insurance Costs Too Much / Smith V.H. Working paper. Seach
Google Scholar. – Washington DC: American Enterprise Institute. – 2011. – P. 54-78.

Стратегія розвитку України

70

УДК 339.9
АНТОНЕНКО К.В.,
к.е.н., доцент
доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу,
Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
Національного авіаційного університету
АНАЛІЗ РИНКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Анотація. В статті проаналізовано обсяги Інтернет-торгівлі в Україні за 2010-2016 роки, динаміка
зростання Інтернет-покупців та рейтинг товарів, що найбільше купували українці через Інтернет в 2016
році. Розглянуто основні складові портрету українських Інтернет-покупців.
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АНАЛИЗ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В УКРАИНЕ
Аннотация. В статье проанализированы объемы Интернет-торговли в Украине за 2010-2016 годы,
динамика роста Интернет-покупателей и рейтинг товаров, которые больше всего покупали украинцы через
Интернет в 2016 году. Рассмотрены основные составляющие портрета украинских Интернет-покупателей.
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ANALYSIS OF THE INTERNET-TRADE MARKET OF UKRAINE
Annotation. The article analyzes the volumes of Internet commerce in Ukraine for 2010-2016, the dynamics of
growth of Internet buyers and the rating of goods that most Ukrainians bought online through 2016. The main
components of the portrait of Ukrainian Internet buyers are considered.
Keywords: online commerce market, online sales, internet user, online buyer, online store.
Актуальність проблеми. Проблема розвитку й управління Інтернет-торгівлею в сучасних умовах в
Україні набуває принципового значення через інтенсифікацію процесів концентрації торговельних об'єктів;
розвиток і появу нових технологій, моделей застосування Інтернету в діяльності торговельних підприємств;
динамічність ринку в різних його сегментах; посилення конкуренції з боку іноземних суб'єктів; модифікацію
форм і видів конкурентної боротьби, зокрема активізацію Інтернет-маркетингової діяльності торговельних
підприємств.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню сутності і характерних особливостей розвитку
електронної комерції та Інтернет-торгівлі у сучасних умовах у своїх працях приділяли увагу іноземні автори,
такі як Г. Дункан, В. Звасс, Д. Козьє, А. Саммер, Л. Стюарт, В. Тріз, а також вітчизняні науковці, зокрема В. В.
Апопій, Т. Г. Затонацька, А. О. Кантарович, Р. М. Лавренюк, М. В. Макарова, І. П. Міщук, Н. С. Меджибовська,
В. Л. Плескач, В. О. Соболєв, Н. М. Тягунова, В. В. Царев, О. М. Юдін та інші.
Метою статті є дослідження основних напрямів розвитку Інтернет-торгівлі в Україні та аналіз
основних складових портрету українських онлайн-покупців.
Виклад основного матеріалу. Ринок Інтернет-торгівлі України в 2016 році показав позитивну
тенденцію і склав близько 39 млрд. грн. Середній чек при покупці в мережі збільшився на 7% – до 885 грн.
2013 рік став останнім докризовим роком як для Інтернет-торгівлі, так і для всього бізнесу в Україні.
Тоді ринок показав зростання щодо 2012 року близько 40% в доларовому еквіваленті. За даними GfK Ukraine, в
2013 році Україна входила в трійку країн Європи, в яких найшвидше розвивалися ринки Інтернет-торгівлі
(рис. 1).
Політичні події 2014 року кардинально змінили ситуацію. Дестабіліза-ція
економіки,
девальвація
національної валюти, різке скорочення доходів українців привели до спаду купівельної спроможності. В
результаті, в доларовому еквіваленті ринок скоротився на 30%, тоді як в гривнях виріс на 4%. Проте головним
драйвером зростання гривневих доходів онлайн-магазинів стала інфляція. Тенденція повторилася і в 2015 році.
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Рис. 1. Обсяги Інтернет-торгівлі в Україні за 2010-2016 роки, млрд. грн. та млрд. дол. США.
У 2016 році український ринок e-commerce вперше за два роки почав рости і в доларовому еквіваленті
[1]. Хоча товарообіг в Інтернет-магазинах ще не вийшов на рівень докризового 2013 року, дослідники
відзначають, що ринок поступово виходить з кризи. Сприяє цьому і зростання кількості онлайн-покупців
(табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка зростання Інтернет-покупців в Україні за 2012-2016 рр.
Показники
2012 р.
2013 р.
2014 р.
2015 р.

2016р.

Проникнення Інтернету, %

50

53

57

58

62

Доля Інтернет-покупців,%

14

15

16

17

25

Кількість Інтернет-покупців, млн. чол.

2,1

2,8

3,2

3,7

4,2

За останні п'ять років частка українців, які активно купують в Інтернеті, зросла вдвічі: на сьогодні 91%
споживачів в Україні стверджують, що коли-небудь робили покупки в Інтернеті. Такі результати показало
дослідження Nielsen Connected Commerce, в якому компанія аналізувала, як ростуть онлайн-покупки в різних
країнах, які є стримуючі фактори і як переконати споживача купувати різні категорії товарів через Інтернет.
Якщо в 2011 році 17% споживачів в Україні говорили, що не роблять покупки онлайн, то в 2016 році
частка споживачів, які не купують онлайн, зменшилася вдвічі (9%).
Серед тих українців, хто робить покупки в Інтернеті, майже кожен другий купує через Інтернет одяг,
взуття та аксесуари, комп'ютерну і споживчу техніку [4].
Далі в рейтингу категорій йдуть товари по догляду за собою і косметика.
Купівля упакованих продуктів харчування користується популярністю у кожного четвертого (24%)
споживача в світі, але в Україні цей сегмент поки розвинений слабко: тільки 6% українців купують упаковані
продукти харчування в Інтернеті і 5% регулярно роблять покупки свіжих продуктів онлайн.
На рис. 2 можна побачити рейтинг товарів, що найбільше купували українці через Інтернет в 2016
році.
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Рис. 2. Рейтинг товарів, що найбільше купували українці через Інтернет в 2016 році, %.
Більше інших в Інтернет-магазинах купують товари молоді люди з мегаполісів, оскільки їх побут
впритул пов'язаний з електронною діяльністю. В цілому, розподіл онлайн-покупців за віковими групами
виглядає наступним чином (рис. 3).
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Рис. 3. Розподіл онлайн-покупців України за віковими группами в 2016 році,%.
За останні два роки Інтернет глибоко проник в сільську місцевість, що також збільшує показники
покупок/продажів в режимі онлайн. Років 6-8 тому різниця між проникненням інтернету в містах і селах була
колосальною. Зараз же у 57% сільського населення проблем з доступом до мережі практично не виникає, що
суттєво змінилося в 2016 році [3].
Важливим фактором, який позитивно впливає на зростання аудиторії онлайн-покупців, є поширення
доступу до 3G. Особливо помітно це стане протягом найближчих двох років.
Уже зараз темпи поширення мобільного Інтернету вражають – всього протягом року після того як стала
доступною послуга 3G, до неї підключилися понад 10 мільйонів українців.
Розподіл онлайн-покупців за місцем проживання представлено на рис. 4.
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Рис. 4. Розподіл онлайн-покупців України за місцем проживання в 2016 році, %.
Однією з важливих складових портрета Інтернет-покупця є його дохід. Тут явно позначається
негативний вплив поточної економічної ситуації – тільки 9% мають дохід вище середнього, а у кожного
третього він нижче середнього.
Більше половини покупців, як і раніше, користуються Інтернетом з домашнього комп‘ютера. Частка
тих, хто використовує мобільні пристрої, продовжує зростати, і зараз вже наблизилася до показника 44%
(рис. 5).
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ПК на робочому місці
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Рис. 5. Пристрої, з яких українці робили онлайн-покупки в 2016 році, %.
Недавнє дослідження Google поведінки користувачів смартфонів під час пошуку інформації про
продукт і при покупці товарів в різних категоріях – від одягу до засобів по догляду за шкірою – показало, що
українці активно використовують смартфони для пошуку інформації про продукти, які їх цікавлять, перед
покупкою.
Також, користувачі часто звертаються до YouTube, щоб подивитися тести продукції, послухати відгуки
інших користувачів і зробити свої висновки.
За даними дослідження Google Connected Consumer Survey, вже 56% українських користувачів
Інтернету старше 16 років користуються смартфонами, в 2015 році ця цифра становила 28%, а в 2013 році –
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всього 11% [2].
Висновки. Чинників розвитку e-commerce в Україні відразу кілька. Перш за все – це економічна
ситуація в країні, яка штовхає покупців шукати більш прийнятні варіанти покупки товарів і послуг, поліпшення
інфраструктури електронної комерції, а також зростання кількості Інтернет-користувачів і підвищення
культури покупок в мережі.
Ще одним позитивним моментом стає конкуренція на цьому ринку, що змушує майданчики багато
працювати і над поліпшенням клієнтського досвіду, і над оптимізацією бізнес-моделей.
З іншого боку, в Україні проблемою е-commerce виступає недостатнє проникнення Інтернету і
недостатня «мобілізація». При цьому і стаціонарний Інтернет ще доступний не всім в країні. Позитивним
моментом є те, що це – «резерв» розвитку електронної комерції України.
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IMPORTANT IMPACT OF THE EVOLUTION OF THE GLOBAL MARKETS OF HIGH AND
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NARRATIVES
Abstract. The article considers the directions of influence of the global markets of high technologies on the
national economic system of Ukraine and its nano-level. Three phases of the development of the nano-economy - the
baby-economy, the human economy and the nano-technology economy - have been analyzed. It is noted that in Ukraine
there are all grounds for the development of the baby-economy within families and individual households, as well as
within pre-school, school and university settings. The conditions of formation of economic behavior of the individual
individual as the basis of the nano-economy and the conditions for the creation of nano-technologies and their
distribution in the international environment are outlined. It is noted that the levers of the influence of the evolution of
the global markets of high and nano-technologies on the development of the national economy are the consideration of
the phases of the nano-economy and their development and introduction into the activities of economic agents,
individuals and the economy as a whole.
Key words: high technologies, nano-technologies, global markets, national economic system, baby-economy,
human economy, economics of nano-technologies.
Остапенко Т.Г., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності НАУ
ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ ЕВОЛЮЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ РИНКІВ ВИСОКИХ І НАНО-ТЕХНОЛОГІЙ
НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ НАНО-РІВЕНЬ
Анотація. У статті розглянуто напрями впливу глобальних ринків високих технологій на національну
економічну систему України та її нано-рівень. Проаналізовано три фази розвитку нано-економіки – бебіекономіку, економіку людини та економіку нано-технологій. Зазначено, що в Україні є всі підстави для
розвитку бебі-економіки в межах сімей та окремих домогосподарств, а також в межах дошкільних, шкільних
та університетських закладів. Окреслено умови формування економічної поведінки окремого індивіда як основи
нано-економіки та умови створення нано-технологій і поширення їх у міжнародному середовищі. Зазначено,
що важелями впливу еволюції глобальних ринків високих та нано-технологій на розвиток національної
економіки є врахування етапів нано-економіки та їх розвиток і впровадження у діяльність економічних
агентів, окремих індивідів та економіки в цілому.
Ключові слова: високі технології, нано-технології, глобальні ринки, національна економічна система,
бебі-економіка, економіка людини, економіка нано-технологій.
Остапенко Т. Г., к.э.н., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности НАУ
РЫЧАГИ ВЛИЯНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ ВЫСОКИХ И НАНО-ТЕХНОЛОГИЙ
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ И ЁЁ НАНО-УРОВЕНЬ
Аннотация. В статье рассмотрены направления влияния глобальных рынков высоких на
национальную экономнческую систему Украины и ѐѐ нано-уровень. Проанализировано три фазы развития
нано-экономики – беби-экономику, экономику человека и экономику нано-технологий. Отмечено, что в Украине
существукют все условия для развития беби-экономики в рамках семей и отдельных домашних хозяйств, а
также в рамках дшкольных школьных и университетских учреждений. Очерчены услоивя формирования
экономического поведения отдельного индивида как основы нано-экномики и услоивя создания нано-технологий
и распространения их в международной среде. Определено, что рычагами влияния эволюции глобальных
рынков высоких и нано-технолоигй на развитие национальной экономики яваляются учет етапов наноэкономики и их развитие, а также внедрение в деятельность экономических агентов, отдельных индивидов и
экономики в целом.
Ключевые слова: высокие технологии, нано-технологии, глобальные рынки, национальная
экономическая система, беби-экономика, экономика человека, экономика нано-технологий.
Relevance of the problem.High technology markets are actively influencing the development of national
economic systems in different countries of the world. Especially those whose economies are directly dependent on highlevel foreign technological solutions and those who export their technology to other countries of the world. Ukraine is a
state that is neutral in international technology exchange, although it has a large number of patents and know-how,
which can be implemented both inside and outside the country. It should be noted that Ukraine also does not attract
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enough foreign innovative technologies. However, staying away from the evolution processes of global high tech
markets is not a promising technology policy.
Analysis of research and publications.Problems of the development of the national economy are devoted to
the work of various scholars such as Philipenko AS, Sidenko VR, Dudchenko MA Also in the textbook "National
Economy" under the editorship of V. V. Reshetyla. [4] examined the theoretical foundations, patterns and evolutionary
stages of the development of the national economy, their analysis in various economic theories and schools; reveals the
main problems of functioning of the national economy of Ukraine, the strategy of the state development in terms of the
crisis, and selected promising models of development. Soskin OI [7] analyzes the economic models of development
inherent in various socioeconomic systems, reveals the modern features of the Ukrainian economy, which is currently
developing in three models: state socialism, state monopoly capitalism, and national capitalism; the author argues that
the implementation of the model of national capitalism corresponds to the greatest extent to the national economic
interests of Ukraine as a European state.
Issues of the development of global markets for high technologies are devoted to the work of such scholars as
Didkovskii MI [2], which outlines the theoretical basis for the analysis of international technology transfer, considers
the mechanism of international technology transfer, the current state and prospects of the development of the global
technology market and the system of legal protection of intellectual property objects; Cherevko G.V. [10] investigates
intellectual property protection and dissemination in the world; Ostapenko T.G. [5] explores the impact of international
technology exchange on the competitiveness of the national economy on the example of Italy; Privarnikova I.Yu. and
Kostyuchenko M.K. [6] consider the state of the high technology sector of Ukraine and the state program of
development of the scientific-technical and innovation sphere, analyze similar programs of other countries and
formulate recommendations on how to improve the situation of the high technology sector in Ukraine.
We note that the issues of the impact of the development of global markets of high technologies on the
evolution of the national economic system in the works of domestic and foreign actors are not given enough attention.
The purpose of the article is to determine the conditions for the impact of the development of global high
technology markets on the nano-economic system in Ukraine, in particular on the baby-economy, human economy and
the economy of nanotechnology.
Presenting main material. The first stage in the development of the nano-economy is the formation of the
baby-economy, namely the demographic conditions of the development of Ukrainian society, family centers, preschool, secondary, vocational and higher education.
So, the demographic situation in Ukraine has the following characteristics. The total population in 2016
amounted to 42.8 million inhabitants. As early as 2001, this figure amounted to 48.9 million people. There is a known
tendency to reduce the total population in our state. 69.2% - urban population, and 30.8% - rural population. The
Ukrainian population is female, because 53.7% are women (in 2016) and 46.3% are men. The advantage of the female
population is that women have a greater influence on development in particular and economic policies in the middle of
the country, women have to play one of the decisive roles in the development of Ukrainian society. However, there is
the possibility of finding a couple abroad, emigration streams show that women are more likely to go to find fate, both
feminine and professional.
The natural population movement in Ukraine is characterized by negative indicators when mortality is higher
than birth rate: in 2015 the number of registered live births was 411781 people, the number of registered deaths 594796 people, the natural decrease in the population in that year was 183,015 people. This means that the population
of Ukraine has decreased by 183,015 inhabitants. The number of pensioners in our country also declines from 14487
thousand in 1996 to 12293 thousand in 2016. There is a tendency to increase the average age population, so the age-old
structure [8, p. 33] has the form of sinusoids - an increasing population of 1 to 15 years. The smallest population is the
population that was born in the late 1990s. After increasing the payment for a newborn child, the number of births has
slightly increased and the number of birth boys is higher than the number of births of girls: 212846 and 198935
respectively, in 2015.
Global markets for high technology affect the demographic situation in such a way that advanced penetration
technologies are gradually being used in Ukrainian maternity hospitals. After all, babies born prematurely can survive
and not be considered a fruit, but a full-fledged small person, use the technology of non-disturbance of the central
nervous system of the child and minimize cases of cerebrovascular disease at birth. These are important issues that need
to be implemented not only in the relevant medical research institutes, but also in local maternity homes in the regions
of Ukraine.
The thesis is that a person who is growing and socializing in a family is a full-fledged person. Yes, marriages
and divorces are also indicators of the development of the baby-economy in our country. In 1995, 431,7 thousand
marriages and 198,3 thousand divorces were registered, and in 2015 - 299,0 and 129,4 thousand respectively. The social
institution of the family is experiencing a crisis, it is obvious that the young population is not trying to associate their
lives with marital relations. In the same year in 2015, men who never married had 224509 people for the registration
and registration of marriage and 22,990 women. The marriages were 3623 men and 6516 women. 70,906 divorced men
in 2015 and 69,621 divorced women married the same year.
Particular attention needs to be paid to the birth of children in Ukrainian families. Thus, in 1995, all liveborn
children had 492 861 people, and in 2015 - 411781 children. In 2015, the largest number of children was born to
women aged 25-29: 138509 children, and 109620 people aged 20-24 years old. Unlike in 1995, when 20- to 24-year-old
women gave birth to 209667 babies, 108,387 children were born to women aged 25-29 years. Ukrainian mothers are
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more often born at an older age, yes, women aged 40-44 in 1995 gave birth to 3921 children, and in 2015 there are
already 7891 children. Ukrainian families are becoming more and more like families from highly developed countries,
where they register a marriage of an older person and, accordingly, give birth to children already being financially
secured. We can say that the Ukrainian model of family relations is increasingly conforming to Western standards. In
addition, giving birth outside the marriage is not a sinful practice; in 2015, the proportion of children born to women
who were not registered marriages was 20.6%, compared to 13.2% in 1995. This evidence suggests that a conscious
step towards the birth of a child beyond marriage for a woman is associated with material and moral opportunities to
provide a healthy life for a newborn baby [8, p. 36-43].
The material and mental possibilities for the development of the family environment are confirmed by the
financial conditions of the existence of households. Thus, incomes of Ukrainian households in 2000 amounted to UAH
128736 million, and in 2014 - UAH 1516768 million. As you can see, growth was almost 12 times. Growing wealth
allows family couples to think about the birth of descendants. It is known that wealth is greater in older families, and it
is in these seven families that a small person is born.
The structure of incomes and expenditures of the population of Ukraine is shown in the table. 1
Table 1
Incomes and expenditures of the population of Ukraine (mln. UAH)*
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2014 to
2013,
%
Income
128736 381404 1101175 1266753 1457864 1548733 1516768
102,6
Including
Salary
55853 160621
449553
529133
609394
630734
615022
101,7
Profit and mixed
24696
58404
160025
200230
224920
243668
254307
108,8
income
Property Revenues
3322
11072
67856
68004
80769
87952
85114
100,3
(Received)
Social assistance and
44856 151307
423741
469386
542781
586379
562325
101,3
other current transfers
received
Costs and savings
128736 381404 1101175 1266753 1457864 1548733 1516768
102,6
Including
Purchase of goods and
115887 306769
838213 1030635 1194791 1304031 1316757
106,1
services
Property Revenues
158
3523
28844
290644
18567
21091
23495
112,9
(paid)
Current taxes on
8488
25461
7225
83931
97226
107345
145736
142,3
income, property and
other current transfers
paid
Accumulation of non3099
4444
19578
-1159
-2954
5378
2912
106,5
financial assets
Growth of financial
1104
41207
142289
124282
150234
110888
27868
25,2
assets
Available income
96609 298275
847949
988983 1149244 1215457 1151656
99,2
Real disposable
104,1
123,9
117,1
108,0
113,9
106,1
88,5
+
income,% from the
previous year
*Source: [8, с. 80]
As can be seen from Table. 1, the basis for Ukrainian incomes is wages: from UAH 1516768 million. the total
income of 615022 million UAH. made a salary. The wage level has increased more than 10 times in 14 years from 2000
to 2014. The level of material security of the population increased during this period and the population accordingly
spent more money than in previous years, including more spent on education, when quality education is a form of
investment of funds and provision of the future. Available income as the difference between revenues and real expenses
also increased from 96609 million UAH. in 2000 to UAH 1151656 million. in 2014 These free funds become the basis
for investments in the economy of Ukraine and in itself. Nano-economy can develop in such conditions as a factor in
the activation of entrepreneurial behavior and the choice of innovative development model.
Thus, in 2015, there were 1109625 entities of the USREOU (beginning of the year), of which 723 were
industrial enterprises that implemented innovations. 400 enterprises implemented new technological processes and 414
- mastered the production of innovative products. These entrepreneurial structures are the basis for the development of
the economy, but 723 is a rather small amount for such a powerful state as Ukraine. There is no such category as a
"family business" in the legislative framework of Ukraine, but the enterprises created are generally based on the
involvement of the majority of family members in the business.

78

Стратегія розвитку України

We have already noted that a researcher and a highly skilled engineer appears in the family, and is learning the
first skills at a preschool institution. Preschool educational institutions in Ukraine include (nursery schools): nurseries,
nurseries, kindergartens, nurseries of the family, combined, compensating type (special and sanatorium), educational
complexes, etc. [8, p. 115].
Note that the number of DHS was gradually reduced from 21.4 thousand units in 1995 to 14.8 thousand in
2015 [8, p. 116]. In cities, such a reduction was more pronounced than in rural areas. The coverage of children by
institutions (% of the number of children of the corresponding age) was 44% in 1995 and 55% in 2015. As you can see,
DHS covers about half of the children in need of education in such institutions. 50% of children are raised by nannies or
close relatives (grandparents and grandparents). In addition, there is statistics on the queue for visits to the DNR in
Kyiv, this queue includes thousands of applicants, but these applicants are provided with places in the DHS with a
rather slow turn of the queue. Sodas have to perform the function of adapting the child to society, so parents understand
the importance of such upbringing. However, alternative Domestic - family type - do not occur quite often, for this there
should be a legislative basis, which is only developed by the Ministry of Education and Science and relevant
institutions.
Note that Ukrainian is the language of education in 95% of primary schools, which confirms the state approach
to education.
In general education institutions (HEIs) in Ukraine are [8, p. 115] schools, lyceums, gymnasia, colleges,
educational complexes (associations), sanatorium schools of all degrees, as well as special schools (boarding schools)
and social rehabilitation schools. Secondary education institutions of the first degree (elementary school) provide basic
general education, second degree (basic school) - basic general secondary education, third degree (high school) complete secondary education.
Statistics of Ukraine testify [8, p. 120] that there were 26069 general education establishments in the 1914/15
academic year, in 1960/61 - 37660 - the largest number in the history of Ukraine. In today's conditions, in the 2015/16
academic year, there were 17337 institutions of higher education. The number of pupils studying in the country's health
center was 3783 thousand people in 2015/16. The largest indicator was observed in 1965/66 academic year - 8671
thousand students. The decrease in the number of pupils in the primary school is associated with a complex
demographic situation, when during the existence of statistical observations the number of births gradually decreased.
It should be emphasized separately that the prestige of teaching at school as a teacher gradually increases after
a significant fall in the 1990s. Today, pedagogical universities produce teachers, who are still going to work at the
National Geographic. Thus, the number of teachers in 1995/96 was 596 thousand teachers, and in 2015/16 academic
year, there were already 444 thousand people. The aspect of teaching in the NEC is very important, since it depends on
the teacher that the conditions for acquiring skills and competences depend on whether the future adult can be creative
and resourceful. The teacher himself must have a creative approach to upbringing and learning, which should be
acquired while studying at a pedagogical university.
Note that secondary education in Ukraine is in a state of reform. It is about the acquisition of skills and
competencies and the definition of specialization in training since the seventh grade of high school. Training in such a
specialized school will include not only teaching the theoretical foundations of different areas of science, but also
acquiring the skills of practical use of theoretical knowledge in the practical life of an individual. Ukraine is a fan of the
Bologna process, and in order to prepare the future student, it is necessary to train the graduate of the school in such a
way that there is no barrier between school education and university studies. The practice of external independent
evaluation (EIT) is a positive aspect in overcoming this barrier.
Separate is the question of studying in vocational schools after the school, which, after the collapse of the
USSR, became less prestigious in comparison with universities. Thus, the number of people studying in colleges
gradually decreases - from 555 thousand in the 1995/96 academic year to 304 thousand in 2015/16. Graduates of
schools that have not overcome the ITO fall into the vocational and technical institutions, and in this connection there
was an increased demand for persons with labor professions (millers, builders, locksmiths, drivers of specialized
equipment, etc.). In the cities, these positions are occupied by those who came from rural areas, who then try to obtain
the appropriate education, having entered the university's external qualifications and entered the university. This
situation is similar to that which exists in industrialized countries of the world. For example, in Germany, there is an
increased demand for workers in various sectors of the economy, and this demand is met at the expense of immigrants
from countries such as Turkey or Libya.
According to the statistics of Ukraine, higher education institutions (universities) include technical schools,
colleges, colleges, institutes, conservatories, academies and universities.
In Ukraine, 01.07.2014 the Law of Ukraine "On Higher Education" No. 15656-VII was adopted, the main
categories of this Law are as follows:
• Higher education - a set of systematized knowledge, skills and practical skills, ways of thinking, professional,
ideological and civic qualities, moral and ethical values, other competences gained at a higher educational establishment
(a scientific institution) in the corresponding field of knowledge at a certain level of higher qualification education that
is more complicated than the level of complete secondary education;
• Higher educational institution (Higher Educational Institution) - a separate type of institution that is a legal
entity of private or public law, acts in accordance with the license issued for conducting educational activities at certain
levels of higher education, conducts scientific, scientific and technical, innovative and / or methodical activities, ensures
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the organization of the educational process and the acquisition of higher education, postgraduate education, taking into
account their vocations, interests and abilities;
• Competence is a dynamic combination of knowledge, skills and practical skills, ways of thinking,
professional ideological and civic qualities, moral and ethical values, which determines the person's ability to
successfully carry out professional and further educational activities and is the result of studying at a certain level of
higher education.
It should be noted that higher education is a complex system of education, based on the latest knowledge,
fundamental and applied, transforming into further professional activities on the skills of a highly skilled specialist.
Higher education is the link in the economical space of the country, on which the quality of the scientific and innovation
sphere depends. Universities are part of the scientific field of the country's innovation system. Of course, there is an
interaction between scientific institutions, universities, innovation enterprises and the state. However, let's say, the
beginning of the reform of the innovation system in Ukraine began precisely with changes in higher education.
Countries such as Singapore, Finland and the United States have an effective system of higher education, reflecting the
sustainable development of the economic system of these countries as a whole. Universities are an important stage in
the development of the baby-economy. The process of sociologization of a young man ends at the university, when an
adult person, an expert and, as a result of active professional activity, a highly professional specialist, are created on
leaving the university. In Ukraine, reforming the system of higher education can be an impetus for the development of
the entire baby-economic system (from the culture of marriage, quality of preschool institutions, general secondary
education, vocational education) and an impetus for the development of the scientific sector of the innovation system.
However, higher education should not be separated from practical activities and be aimed at the formation and use of
fundamental knowledge and applied technological solutions.
Note that state policy in higher education is based on the following principles:
1) Promoting sustainable development of society through the development of a competitive human capital and the
creation of conditions for lifelong education;
2) Availability of higher education;
3) Independence of obtaining higher education from political parties, public and religious organizations (except for
higher educational establishments);
4) International integration and integration of the higher education system of Ukraine into the European Higher
Education Area, subject to the preservation and development of achievements and progressive traditions of national
higher education;
5) Continuity of the process of obtaining higher education;
6) State support for the training of specialists;
7) State support of educational, scientific and innovative activities of universities;
8) Promoting the implementation of public-private partnerships in higher education;
9) Openness of formation of the structure of educational and professional training of specialists with higher
education.
These principles confirm the importance of the priority of the higher education system in the development of
the Ukrainian state. The new Law is intended to improve and optimize the entire system of higher education in Ukraine.
The law states that the training of specialists with higher education is carried out by the corresponding educationalprofessional, educational-scientific, scientific programs at the following levels of higher education: the initial level
(short cycle) of higher education, the first (bachelor) level, the second (master's) level, the third (educational-scientific),
scientific level. The degrees of higher education in Ukraine are as follows:
1. Junior Bachelor;
2. Bachelor;
3. Master;
4. Doctor of Philosophy;
5. Doctor of Science.
The system of higher education in Ukraine is in a state of transformation and transformation. Statistics from
previous years show that higher education was issued by junior specialists, bachelors, specialists and masters of
universities of I-II and III-IV levels of accreditation. Thus, there were 782 institutions of higher education institutions of
the I-II accreditation levels in the 1995/96 academic year, and in 2015/16, there were 371 institutions. As you can see,
there was a reduction in the number of institutions. The number of HEIs of the III-IV levels of accreditation in 1995/96
was 255, and in 2015/16 the academic year there were 288 institutions, there was obviously an increase of the higher
educational establishments of this level [Annals, p. 129]. Accordingly, the number of students of higher education
institutions of the I-II level of accreditation gradually decreased over the period of 20 years from 1995/96 to 2015/16
from 617.7 thousand people to 230.1 thousand people. The number of students of institutions of higher education of IIIIV accreditation levels increased from 922.8 thousand to 1375.2 thousand students. This is a positive trend as more and
more entrants want a profession with a master's degree. Thus, 50.0% of the accepted in 2015 for the initial cycle of
training at the expense of the state budget - according to the local qualification level "master". 36.1% - according to the
qualification level "specialist", 49.0% - "bachelor" and 49.3% - "junior specialist" [8, p. 129].
Note that according to the new Law of Ukraine "On education" and training of PhD doctors are part of the
higher education system of the country. These statistics will be soon, but de facto Ukraine preparations were
postgraduate (for obtaining a PhD degree) during the years of independence. Thus, the number of organizations having
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postgraduate studies in 1995 was 374 establishments, and in 2015 - 490 [8, p. 134]. The number of postgraduate
students in 1995 was 17464 people, and in 2015 - 28487 people. Candidate's theses were prepared in 1995 - 3372, and
in 2015 - 7493 units.
Influence the formation of education and research component of higher education in Ukraine is possible
through the participation of our scientists in research and educational activities abroad (conferences, symposia,
seminars) in workshops to improve teaching and research skills, the ability to patent inventions, utility models and
industrial samples abroad. Today there is a possibility, but the cost of these measures are researchers themselves, which
reduces their ability in the international scientific community.
A special aspect of high impact world markets and nano-technologies for scientific development in Ukraine - is
to use the experience of leading countries in scientific activities of doctors. Thus, in 1995, the number of organizations
with 158 doctoral studies was 283 institutions in 2015. The number of doctoral students in 1995 was 1,105, and in 2015
- 1,821. Obviously, the number of doctoral students is increasing and it is said that the prestige of scientific activity is
gradually restored. Number of performers of scientific and scientific works on scientific degrees and categories of
personnel by sector of activity is presented in the table. 2
Table 2
Number of performers of scientific and scientific works by degrees and categories of personnel by
sectors of activity in 2015 (persons) *
Total
Of these, they have a degree
Doctors Including
PhD
Including
of
experiment technick Add.
experiment technick Add.
Science
personnel
personnel
Total
82921
4124
4120
1
3 13904
13813
49
42
Public sector
41425
3615
3614
1 10919
10866
33
20
Entrepreneurial
35191
134
131
1
2
972
941
15
16
sector
Higher education
6305
375
375
2013
2006
1
6
sector
Private nonprofit
sector
*Source:[3, с. 39]
It is clear from the table that doctors of sciences and candidates conduct active research activities within state
research institutions; a small number of scientists with scientific degrees work in the entrepreneurial sector, and a
significant number of titled scientists work in the higher education system. The influence of foreign experience should
include the identification and outline of the scientists and their transfer to innovative enterprises (to the private sector)
as well as in the sphere of transfer of technological solutions, and hence to the formation of the infrastructure of the
national innovation system. These links in this system in Ukraine are in a state of creation, and experienced scientists
and appropriate degree will be useful. Thus, it is necessary to create technology bureaus that would be intermediaries
between the scientific institutions - the owners of technologies and the private innovation sector for the introduction of
the latest knowledge in the practical activities of individual business structures. Such technology bureaus can be
exempted from profit tax, and in their framework innovative pension funds (private) for private reimbursement by
scientists of part of the scientific salary to these funds, which would invest these funds in scientific and technological
start-ups with the term of repayment for 2-3 years.
Training plays a special role in shaping the economic behavior of an individual, which, in turn, forms the
emphasis of the nano-economy. George P. Murdoch [11. c. 80-86] in his work "Fundamental characteristics of culture"
identified 60 universals that are inherent in a particular culture. In addition, the author noted that, depending on the
seven provisions, the peculiarities of economic behavior of a particular nation are formulated. To these provisions, JP
Murdoch ranked seven positions. Let us dwell on these provisions of the culture of economic behavior inherent in the
Ukrainian nation.
1. Culture is transmitted through learning. So, it's about transfer of experience from parents to children,
however, training in different educational institutions also involves the transfer of knowledge that form the basis of
economic behavior of the representative of the given nation. Today, the latest approaches to the business stereotype of a
Ukrainian are being formed - namely, approaches to entrepreneurship. Ukrainians have always had an entrepreneurial
skill, which was manifested historically in that among the common people there was a sufficient number of artisans who
passed the skills from generation to generation. Even the negative moments in the history of the Ukrainian nation failed
to ruin this feature. Although it succeeded in shaking it - precisely because of the serfdom and the Holodomor. Today,
the basis of the business stereotype of Ukrainian is individualism in entrepreneurial activity and the desire to transfer
business inherited. Note that, say, in the Russian Federation, the state component of the economy becomes more
relevant, unlike in Ukraine, where a large number of people count not on state support but on their own entrepreneurial
ability.
2. Culture is instilled by education. The process of education involves the transfer of practical skills and
experience for the formation of a vibrant individual person. In the process of education, the skills of an individual's
economic activity are formed. So, the family creates conditions for working together, when together preparing
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dumplings can create the skills of the younger generation to work in a team. The kindergarten and school also
contribute to the education of team economic behavior. However, individuality is a feature inherent in Ukrainians, when
we can do our best for ourselves and for our family alone.
3. Social culture. We have already noted that the sociology of personality is responsible for the baby-economy.
So, the skills of relationships between people are formed at a young age and transmitted within the family from father to
son. The economic behavior of the individual is considered within the sociology of personality - the field of sociology,
which studies the personality as an object and subject of social relations through the prism of socio-historical progress,
values of social systems, interpersonal relationships and social communities [www.pidruchniki.com] . Consequently,
economic behavior is social and, in the case of Ukrainians, involves the impossibility of human existence outside of
society. The new institute of economic behavior of an individual is the formation of a family business and its
development with the involvement of future generations to the family business.
4. Ideal culture. When it comes to the habits formed in the process of sociologizing the child and turning it into
an adult. Habits form life in the profession. We are talking about knowledge and skills - this is the basis of the work of a
specialist, and habits are formed as a reaction to the external environment. Habits can be an expression of the
development of the family, but can be acquired personally during education and training. General (tribal) habits of
Ukrainians: native decorations, dances, hospitality, jokes and special religious traditions.
5. Culture provides pleasure. Satisfaction of physical, mental and psychological needs. According to the
Maslow pyramid, Ukrainians first of all satisfy physiological needs. Ukrainians can be called pragmatic enough, since
providing satisfaction lies in the plane of satisfaction of the primitive needs of human physiology. However, selfrealization is also a condition for the development of a person, the self-realization of a Ukrainian is related to the
possibility of showing entrepreneurial trust and the specifics of negotiation, when Ukrainians actively defend their own
opinion, but also listen to the opinion of the counterparty. Ukrainians, according to L. Lewis's classification [1], can be
attributed to polyactive cultures, that is, those that carry out a large number of actions at one time (sign a contract, talk
on the phone, review and evaluate advertising, etc.) and receive satisfaction.
6. Culture is adaptive. When all acquired actions and phenomena are adapted to the specific situation in which
a person falls. We adapt our skills and abilities to the realities of our time. Ukrainians consider changing the exchange
rate as opportunities for obtaining additional income, lack of funds for buying potatoes - this is the opportunity to have
this vegetable from the farmland and to feed it from relatives too.
7. Culture is integrative. In Ukrainian society, there is a synergistic effect when the combination of several
individuals becomes the basis for the development of the future of joint business. The well-known saying "it's easier
together with the father to beat" is an example of the fact that Ukrainians are a socially integrated type in a variety of
personal attributes.
We also note that the modern Ukrainian nation was formed as a result of complex and prolonged historical and
demographic processes from various components of the proto-Ukrainian nation, each of which had its own peculiarities
[9].
Events that took place in Ukrainian history directly influenced the memory and culture of the people. There are
many historical events that have diametrically opposed vectors of influence on the processes of formation of pro- or
counter-capitalist features of mentality. An example is the periods of the Cossack and serfdom in Ukraine. The first case
- an example of how historical circumstances contributed to the formation of the very pro-capitalist spirit. The Cossack
era led to the unique synthesis of collective and individual; freedom of choice, with a sense of discipline and
responsibility; the spirit of competition and cooperation; community interest and the private property of the land.
By contrast, serfdom oppressed everything that could shape the spirit of capitalism and entrepreneurship in the
future, cultivating obedience, patience and the ability to be controlled. Serfdom as a source of inhibition of economic
freedoms and the development of protocapitalist mentality in various parts of Ukraine because of its territorial
fragmentation was abolished at the same time. As to the geographical factor: the territories in which the Ukrainian
people lived were at the crossroads of different economies, religions, cultures, traditions, interests and trade routes,
which promoted tolerance as a national feature, without which today the globalized and multicultural business is
unthinkable.
The socialist system of social structure influenced the value orientation of the individual through the provision
of basic life guarantees and satisfaction of needs. Labor was seen as a human duty in exchange for social guarantees and
it was important to educate a person in a sense of duty to society for the guarantees provided.
It should be noted that the formation of a business stereotype of a Ukrainian occurs in an environment under
the influence of globalization processes, when different cultures are in close connection and ensure the transformation
of business rice from one stereotype to another. The first section of the monograph was about the fragmentation of the
world economy, when the national becomes determinant in the formation of international economic relations. And this
fragmentation is formed by the personal traits of the economic behavior of individual nations and of the Ukrainian
stereotype in particular. Economic behavior is becoming more globalized, but it is based on the fragmentation of its
economic characteristics. Unification of business rules (unified accounting approaches, ISO quality management
system, INCOTERMS rules, etc.) requires unified approaches to entrepreneurship and the formation of global markets
for high and nano-technologies.
Global high tech markets are actively influencing the third area of the nano-economy, namely, the development
and implementation of nanotechnologies.
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VI Shepel, president of the Innovation Chamber of Ukraine, notes that for any country there is such a
parameter as the rate of innovation. This is% of the company's profit, which is allocated for the modernization and
introduction of new technologies. If it is below 15%, then we can talk about degradation and destruction of production
potential. Even if machines and workshops will serve for decades, but do not invest in innovation (or invest in less than
15%) - the enterprise is doomed to death in such circumstances. And soon the products of this enterprise will be driven
out of the market by foreign competitors. For Ukraine, the average indicator of innovation implementation does not
exceed 5%. This has already led to the death of many enterprises and most Ukrainian enterprises for this reason are on
the brink of destruction.
Legislative acts are being drafted at the level of the Cabinet of Ministers and the Verkhovna Rada to support
nano-technology developers and implementers in Ukraine. The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of
October 28, 2009 is known. №1231 "On Approval of the State Target Program" Nanotechnologies and Nanomaterials
"for 2012-2014. The aim of the Program was to create the nanosecond industry by ensuring its industrial and
technological infrastructure development, the use of the results of fundamental and applied research, as well as the
training of highly skilled scientific and engineering personnel. The main objectives of the Program were:
Conduct fundamental research with the aim of developing and improving nanotechnologies, creating
nanosystems, nanostructures, modern elemental base of nanoelktronics and nanophysics, and manufacturing
nanomaterials:
Creation:
• Technological system for the manufacture of nanomaterials, nanostructures and devices;
• Industrial and technological infrastructure of the nano-industry;
• The latest elemental base for the manufacture of devices for the terahertz range, equipment by introducing
nanostructures based on traditional semiconductors;
Development:
• Nanotechnologies for catalysis;
• Experimental and industrial technologies for the production of nanopowders, nanomaterials, in particular
nanoparticles, nanotubes, nanostructures, nanofibers, nanowires, as well as functional consolidated nanomaterials with
amorphous-nanocrystalline structure, structural nanostructured materials with gradient and volume strengthening, nanodispersed and nanostructured luminescent and scintillation materials ;
• etc .;
Formation:
• Center for Certification of Nanomaterials, Nanostructures and Devices;
• In higher education institutions, scientific and educational centers of training and advanced training of specialists
in the field of nanotechnology and the manufacture of nanomaterials.
The program notes that its implementation should enable:
develop nanotechnology for the chemical industry, energy, treatment of the most widespread and most dangerous
diseases, as well as the manufacture of biologically active substances and multifunctional devices for nanoelectronics;
Prepare:
• Normative legal acts, standards and certificates regulating the development and implementation of
nanotechnologies and the manufacture of nanomaterials;
• Textbooks and tutorials for higher education institutions on nanotechnology development and nanomaterials;
To create scientific and educational centers in higher educational establishments.
Approximate amount of funds necessary for the implementation of the Program amounted to UAH 1,847.1
million. The Program was funded at the expense of the state budget and other sources.
It is known that the Program has completed its activities without the adoption of additional legislative acts. In
2014 there was a proposal for the adoption of the Law of Ukraine "On State Stimulation of the Development of the
Nanotechnology", but this Law was never adopted.
But for the development of an innovative nano-business, legislative support for such structures is required.
Boris Movchan [www.gazeta.ua], Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, observes that the state
structures responsible for the development of the innovative economy in the country do not pay enough attention to the
organization of small innovative projects (research, development, research samples of new products) that are extremely
necessary consumers for the first-time acquaintance with the technology offered - on the one hand, and developers for
preliminary estimation of the possible volume of the internal and external market - on the other.
Boris Movchan notes that in developing countries, there are numerous small enterprises of different forms of
ownership and organizational structure that offer samples of new products for scientific research and practical
application in quantities ranging from several grams to an "experimentally" high price. Such enterprises should work in
Ukraine, in order to optimize their work, it is necessary to create legislative conditions and tax characteristics of doing
business. It would be desirable to create technoparks for the development of research and implementation of
nanotechnologies.
Conclusions.Thus, the levers of the influence of international conditions for the development of global
markets for high technologies are formed depending on the stages of development of n economy. Yes, these markets
affect the baby-economy in Ukraine, the economic behavior of our country's economic entities and the creation of
nanotechnologies. So far in Ukraine, the direction of influence "to Ukraine", and not "from Ukraine" of global markets
of high technologies is taking place. To optimize the mutual influence of Ukrainian and world nanotechnologies, it is
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necessary to create a network of support for Ukrainian nanotechnology solutions for their diffusion within the Ukrainian
economy and the dissemination of these solutions abroad.
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Анотація. У статті досліджено роль високотехнологічної продукції та послуг у підвищенні
експортного потенціалу України в умовах глобальної конкуренції. Досліджено структуру експорту
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ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Аннотация. В статье исследована роль высокотехнологичной продукции и услуг в повышении
экспортного потенциала Украины в условиях глобальной конкуренции. Исследована структура экспорта
высокотехнологической продукции и обоснована необходимость диверсификации отечественного экспорта.
Проанализированы приоритетные для Украины сектора для развития высоких технологий с учетом
технологических преимуществ и спроса на мировом рынке.
Ключевые слова: высокотехнологическая продукция и услуги, высокотехнологические отрасли,
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HIGH TECHNOLOGICAL COMPONENT OF UKRAINIAN EXPORTS
IN CONDITIONS OF GLOBAL COMPETITION
Аnnotation. The article deals with the role of high-tech products and services in enhancing the efficiency of
Ukraine's export in conditions of global competition. The structure of the exports of high-tech products is examined and
the necessity of diversification of national exports is substantiated. Priority sectors for the development of high
technologies in Ukraine with considering technological advantages and demand in the world market are analyzed.
Key words: high-tech products and services, high-tech industries, high-tech sectors, high-tech exports, export
diversification, global competition, competitiveness, information and communication technologies.
Актуальність проблеми. В умовах посилення глобальної конкуренції показник експорту товарів та
послуг є одним із ключових індикаторів конкурентоспроможності країни на світовому ринку. Водночас,
орієнтація лише на нарощування експортного потенціалу не є універсальним способом економічного зростання
та підвищення рівня конкурентоспроможності країни. На сьогодні однією із найбільших конкурентних переваг
інтелектуалізація товарів і послуг, що виробляються як для внутрішнього споживання, так для експорту.
Високотехнологічна продукція, як така, що має досить високий ступінь інтелектуалізації, характеризується
значною часткою інтелектуального капіталу у своїй структурі, високою доданою вартістю та потенційною
здатністю значно підвищувати експортну спроможність країни. В зв‘язку з цим, одним із ефективних способів
нарощування експортного потенціалу України та підвищення рівня її конкурентоспроможності є орієнтація на
високотехнологічні галузі при формуванні експортної стратегії.
Аналіз досліджень і публікацій. Ролі технологічної складової у формуванні конкурентоспроможного
експорту України присвячували увагу у своїх дослідженнях такі автори, як М. Бондарчук, С. Бреус, М. Войчак,
В. Геєць, І. Грінько, К. Жиленкова, О. Зубко, Я. Квач, В. Коваль, Т. Мельник, О. Саліхова, В. Сіденко, С.
Сіденко, Н. Скляр, Є. Панченко, Л. Федулова, І. Циналєвська, І. Шовкун та інші. Водночас, загострення
конкуренції на світовому ринку, суттєве зменшення обсягів товарообігу України з Російською Федерацією та
перетворення ЄС на ключового торговельного партнера викликає необхідність пошуку способів зміни векторів
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зовнішньої торгівлі України, одним із яких є орієнтація на високотехнологічну складову при формуванні
експортної стратегії держави.
Метою статті є визначення детермінант диверсифікації вітчизняного експорту в умовах глобальної
конкуренції з обґрунтуванням доцільності орієнтації України на високотехнологічну складову в структурі
експорту, а також дослідження пріоритетних високотехнологічних галузей для розвитку експортного
потенціалу України з урахуванням наявних технологічних переваг.
Виклад основного матеріалу. Сучасні світові тенденції економічного розвитку демонструють
наявність значних можливостей для підвищення рівня конкурентоспроможності країн, що орієнтуються на
експорт товарів з високою доданою вартістю, високим ступенем обробки, а також на ті види послуг, у
створення яких закладається висока частка інтелектуального капіталу, серед яких особливе місце займають
високотехнологічна продукція та послуги. Стан розвитку високотехнологічних галузей країни є одним із
важливих показників її конкурентоспроможності. Ці галузі, як справедливо стверджують Є. Шапран та О.
Білоцерківський, впливають на економічний і соціальний розвиток країн, сприяють активізації цілого спектру
супутніх виробництв, що забезпечують їх матеріалами, комплектуючими і технологічними виробами і
технологічним устаткуванням, НДДКР. Адже, як показує світовий досвід, одне робоче місце у
високотехнологічній галузі створює сім-вісім робочих місць у суміжних галузях, а з урахуванням сфер торгівлі,
сервісного обслуговування і утилізації – до десяти [1, с. 146].
З метою подальшого дослідження стану і перспектив розвитку вітчизняних технологічних галузей,
доцільним є аналіз існуючих підходів до класифікації високотехнологічних галузей, і, відповідно,
високотехнологічної продукції та послуг. Так, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)
до високих технологій відносить: аерокосмічну галузь; фармацевтичну галузь; галузь інформаційних
технологій (ІТ): виробництво комп‘ютерної, офісної техніки та створення програмного забезпечення; надання
консалтингових послуг з цифрової трансформації бізнесу та підтримка інформаційно-комунікаційної
інфраструктури; виробництво електроніки та телекомунікаційного обладнання; виробництво медичної,
високоточної та оптичної техніки [2].
Більш деталізовану класифікацію продукції за технологічними галузями наведено Конференцією ООН
з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). Відповідно до неї, високотехнологічною продукцією можна вважати:
пересувні електростанції та їх частини; інше енергетичне обладнання та частини; офісне обладнання; машини
для автоматичної обробки даних; деталі, аксесуари для офісної техніки та машин для автоматичної обробки
даних; телевізійні приймачі; телекомунікаційне обладнання та деталі до нього; електроенергетичне обладнання
та деталі до нього; апаратуру, що застосовується для електродіагностики в медичних галузях; катодні клапани
та труби; електричні машини та апарати; радіоактивні та пов‘язані з ними речовини; лікарську та
фармацевтичну продукція; медикаменти та ветеринарні препарати; парові турбіни та деталі до них; літаки та
супутнє обладнання до них; космічні апарати; оптичні прилади та апаратуру; вимірювальні, аналітичні та
контрольні прилади; фотографічну апаратуру та обладнання [3].
Статистична служба Європейського Союзу (Євростат) виділяє чотири основні групи
високотехнологічних послуг:
1. Високотехнологічні послуги вищого рівня наукоємності (послуги у сфері інформатизації та
послуги у сфері досліджень і розробок).
2. Наукоємні ринкові послуги (послуги у сфері авіаційного та водного транспорту, послуги,
пов‘язані з нерухомістю та послуги здавання в оренду).
3. Наукоємні фінансові послуги (послуги фінансового посередництва, страхові послуги тощо).
4. Інші наукомісткі послуги (освітні послуги, послуги у сфері охорони здоров‘я, соціальні послуги,
послуги у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту) [4].
Наявність широкого спектру високотехнологічних галузей дозволяє оцінити їх стан та перспективи
розвитку в Україні, а також цінити вітчизняні конкурентні переваги у окремих галузях.
На сьогодні Україна формує свій експортний потенціал, передусім, за рахунок сировинної
спрямованості, що свідчить про неефективне використання матеріальних та інтелектуальних ресурсів, значно
уповільнює економічне зростання через недоотримання частини потенційного прибутку та обмежує можливості
використання власних конкурентних переваг. Так, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, у 2016 році частка продукції АПК та харчової промисловості складала 42% у загальному обсязі
експорту, металургії – 22,9%, машинобудування – 11,9%, продукції хімічної промисловості – 4,3%, інші галузі –
11,4% [5]. Щодо послуг, то їх частка у загальному обсязі експорту протягом останнього десятиріччя істотно не
змінювалась і складала, зокрема, у 2016 році близько 19% [5]. Експорт України традиційно представлений
транспортними послугами (53,7%), послугами з переробки матеріальних ресурсів (11,4%), будівельними
послугами (3,9%) тощо.
В структурі зовнішньої торгівлі України найбільша частка високотехнологічної продукції припадає на
машинобудування, проте тут спостерігається наявність від‘ємного сальдо торговельного балансу, як і за
більшістю інших позицій високотехнологічної продукції. Водночас, протягом останніх років в Україні
спостерігається стрімкий розвиток експорту високотехнологічних послуг, які набувають своєї ваги, зокрема, за
рахунок розвитку сектору інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Так, у 2016 році обсяг послуг
сектору ІКТ склав 16,7% від загального обсягу експорту і значно перевищив частку імпорту цього ж виду
послуг більше, ніж удвічі (табл. 1).
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Така тенденція свідчить про поступову диверсифікацію вітчизняного експорту та трансформацію сфери
послуг з традиційних до найбільш сучасних і конкурентоспроможних, що здатні створювати більшу додану
вартість, і відповідно, формувати ефективний експорт.
Таблиця 1
Структура зовнішньої торгівлі України (за деякими видами високотехнологічної продукції та послуг) у
2016 році
Експорт,
Частка в
Частка в
Імпорт, млн.
Групи товарів та послуг
млн. дол.
загальному
загальному
дол. США
США
обсязі, %
обсязі, %
Товари
(за розділами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності)
Машини, обладнання та механізми;
3637,9
10,0
7889,4
20,1
електротехнічне обладнання
Засоби наземного транспорту, літальні
555,7
1,5
2959,5
7,5
апарати, плавучі засоби
Прилади і апарати оптичні, фотографічні
145,7
0,4
580,2
1,5
Послуги
Роялті та інші послуги, пов‘язані з
29,4
0,3
323,1
6,1
використанням інтелектуальної власності
Послуги у сфері телекомунікації,
1644,1
16,7
420,4
7,9
комп‘ютерні та інформаційні послуги. З
них:
телекомунікаційні послуги
253,9
15,4
150,2
35,7
комп‘ютерні послуги
1145,1
69,6
188,0
44,7
інформаційні послуги
245,2
14,9
82,2
19,6
Наукові та технічні послуги
156,1
19,7
69,9
8,6
Примітка. Складено автором за даними Державної служби статистики України [6].
Водночас, на даний момент технологічна активність України є низькою, що демонструє частка України
у світовому високотехнологічному виробництві, яка, за даними Science and Engineering Indicators, складає 0,1%.
Дані Світового банку щодо частки експорту високотехнологічної продукції у загальному обсязі українського
експорту свідчать про те, що починаючи з 1996 року високотехнологічний експорт зростав стрибкоподібно і не
мав тенденції до стійкого зростання. Найвищі показники його зростання припадали на 2003, 2012, 2014 та 2015
роки (рис. 1). За даним показником Україна поступається таким країнам пострадянського простору, як Естонія
(10,5%), Казахстан (41,1%), Киргизстан (11,8%), Латвія (15%), Литва (11,8%), Російська Федерація (13,7%). Ще
більший розрив у значеннях даного показника спостерігається між Україною та розвиненими країнами,
зокрема, у США він складає 20%, в Японії – 16,4%, у Німеччині – 16,6%, у Франції – 26,8% тощо.
8,00%

7,27%

6,92%

7,00%

6,00%
5,00%
4,00%

5,55%
4,39%

4,86%
4,66%

4,38%

4,37%

5,89%

5,23%

5,10%

6,51%

6,30%

6,30%

4,34%

3,89%

3,72%
3,65%
3,40%
3,29%

3,00%
2,00%
1,00%

Рис. 1. Частка експорту високотехнологічної продукції у загальному обсязі експорту України.
Джерело: Офіційний сайт Світового банку [7].
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Електричні машини та
обладнання; відео- та
аудіоапаратура

Прилади та апарати
оптичні

01.01.30.09.2017

2016

2015

2014

2013

3099929
6909554
5560487
Питома вага імпорту, %
4,03%
8,99%
7,23%
Експорт, тис. дол. США
251526
3840923
5560487
Питома вага експорту, %
0,40%
6,07%
4,95%
Сальдо, тис. дол. США
-2848403
-3068631
-2426366
Імпорт, тис. дол. США
2476418
4924322
3814419
Питома вага імпорту, %
4,71%
9,37%
7,26%
Експорт, тис. дол. США
255917
2986502
2691245
Питома вага експорту, %
0,47%
5,53%
4,98%
Сальдо, тис. дол. США
-2220501
-1937820
-1123174
Імпорт, тис. дол. США
1368923
3581500
2700384
Питома вага імпорту, %
3,75%
9,80%
7,39%
Експорт, тис. дол. США
155557
1968577
1982220
Питома вага експорту, %
0,41%
5,16%
5,19%
Сальдо, тис. дол. США
-1213366
-1612923
-718164
Імпорт, тис. дол. США
1606911
4687206
3204183
Питома вага імпорту, %
4,13%
12,06%
8,24%
Експорт, тис. дол. США
184192
1562493
2076817
Питома вага експорту, %
0,51%
4,30%
5,71%
Сальдо, тис. дол. США
-1422719
-3124713
-1127366
Імпорт, тис. дол. США
1242590
4131674
2875108
Питома вага імпорту, %
3,52%
11,71%
8,15%
Експорт, тис. дол. США
132918
1163064
1839174
Питома вага експорту, %
0,42%
3,71%
5,87%
Сальдо, тис. дол. США
-1109672
-2968610
-1035934
Примітка. Складено автором за даними Державної фіскальної служби України [8].

Літальні та космічні
апарати

Імпорт, тис. дол. США

Реактори, котли,
машини та обладнання

Показники

Фармацевтична
продукція

Відсутність тенденції до стійкого зростання експорту високих технологій свідчить про необхідність
розробки чіткої стратегії технологічного розвитку України та механізмів її реалізації.
Як вже зазначалось, незважаючи на присутність у товарній структурі експорту високотехнологічної
продукції, її обсяги є незначними. Аналіз обсягів експорту та імпорту окремих видів високотехнологічної
продукції України дає можливість стверджувати, що за більшістю виділених для дослідження товарних груп
спостерігається наявність негативного сальдо торговельного балансу, за винятком експорту літальних та
космічних апаратів (табл. 2). Недостатнє покриття імпорту високотехнологічної продукції її експортом,
призводить до технологічної відсталості та залежності України від розвинених країн, які експортують до
України застарілі технологічні досягнення і отримують фінансові ресурси для подальших розробок і
досліджень.
Таблиця 2
Обсяги експорту та імпорту деяких видів високотехнологічної продукції України
у 2013-2016 рр.; 2017 р. – неповні дані

70395
0,09%
313690
0,50%
243295
49281
0,09%
246542
0,46%
197261
54738
0,15%
191261
0,50%
136523
50566
0,13%
78943
0,22%
28377
17864
0,05%
19208
0,06%
1344

1061425
1,38%
292949
0,46%
-768476
651686
1,24%
230192
0,43%
-421494
450349
1,23%
156266
0,41%
-294083
563477
1,45%
143259
0,39%
-420218
471736
1,34%
101368
0,32%
-370368

Розвиток більшості високотехнологічних галузей в Україні відбувається без необхідної державної
підтримки, яка мала б надаватися з урахуванням їх пріоритетності та здатності підвищити експортну
спроможність вітчизняної економіки. В Україні високотехнологічні сектори промисловості практично не
охоплені субсидіями. Субсидіювання виробництва мало місце лише у виробництві хімічних речовин та хімічної
продукції (0,2% від обсягу створеної ними валової доданої вартості) та виробництві машин і устаткування, не
віднесених до інших угруповань (0,7%) [9]. Більш позитивні тенденції пов‘язані із наданням податкових пільг
високотехнологічним підприємствам. Так, в Україні останніми роками діяло близько 200 різноманітних
податкових пільг. Найбільш активними у цьому аспекті були підприємства з виробництва основних
фармацевтичних препаратів (40% від кількості підприємств у галузі), медичних і стоматологічних інструментів
та препаратів (39%), літальних та космічних апаратів (28%), виробництва зброї та боєприпасів (23%). В інших
високотехнологічних галузях рівень охоплення пільгами не перевищував 5-6% [9]. Таким чином, державна
підтримка поширюється на обмежене коло підприємств високотехнологічної галузі.
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В контексті аналізу конкурентних переваг високотехнологічних галузей слід окремо зазначити про
роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні експортного потенціалу України. ІТ-індустрія на
сьогодні є для України тією галуззю, яка здатна підвищити її конкурентні переваги на світовому ринку,
оскільки, як свідчать статистичні дані, попит на продукцію та послуги даної галузі на світовому ринку
поступово зростає і особливе місце в її структурі посідають комп‘ютерні послуги (рис. 2). Станом на 2017 рік
ІТ-послуги займають третє місце за обсягами доходів від експорту після продукції АПК та металургії. Лише за
перше півріччя 2017 року експорт інформаційних та комп‘ютерних послуг зріс на 18,3% (до 1,256 млрд. дол.
США) порівняно з аналогічним періодом у 2016 році [10].
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Рис. 2. Динаміка структури експорту телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних послуг
України у 2008-2016 рр., тис. дол. США.
Примітка. Побудовано автором за даними Державної служби статистики України [6].
Таким чином, сучасна вітчизняна ІТ-індустрія потребує особливої підтримки держави як одна з
найбільш пріоритетних, що здатна збільшити експортний потенціал України та підвищити її
конкурентоспроможність на світовому ринку.
Розширення експортного потенціалу України за рахунок високотехнологічних товарів і послуг у
перспективі здатне розв‘язати проблему «недоторгованих ринків», тобто таких, потенціал яких не повністю
використаний вітчизняними підприємствами. Відповідно до Методології Міжнародного торговельного центру,
для України було визначено 75 таких ринків, серед яких, зокрема, ринки США (1,9 млрд. дол. США),
Німеччини (1,1 млрд. дол. США), Великої Британії (1 млрд. дол. США), Францї (760 млн. дол. США), Японії
(460 млн. дол. США), Китаю (190 млн. дол. США), Швеції (120 млн. дол. США), Швейцарії (76,1 млн. дол.
США), Канади (46,6 млн. дол. США), Ірландії (28,4 млн. дол. США) [5].
Проте, в процесі розробки та реалізації експортної стратегії України в контексті її євроінтеграційних
прагнень, слід враховувати, що конкуренція на європейському ринку є достатньою високою, ряд європейських
країни виробляють власну конкурентоспроможну високотехнологічну продукцію і посідають лідерські позиції
за обсягами її експорту. Незважаючи на пожвавлення зовнішньої торгівлі України з ЄС та відносне скорочення
в її структурі обсягів експорту сировинної продукції, частка високотехнологічної продукції на сьогодні є не
значною. Так, експорт добрив до країн Європи у 2016 році склав 0,3% до загального обсягу експорту, пороху і
вибухових речовин – 0,1%, ядерних реакторів, котлів і машин – 1,4%, електричних машин – 0,9%, залізничних
локомотивів – 0,5%, засобів наземного транспорту (крім залізничного) – 0,4%, оптичних і фотографічних
приладів та апаратів – 0,2%.
В зв‘язку з тим, що вітчизняна високотехнологічна продукція має обмежені перспективи на ринку ЄС,
це змушує здійснювати пошук нових способів її збуту і розширювати коло торговельних партнерів.
Враховуючи вищесказане, нарощування експортних можливостей за рахунок товарів з високим ступенем
обробки та високою доданою вартістю, є також можливим у разі орієнтації на азійський регіон, на ринки якого
припадає незначна частка високотехнологічної продукції України.
За даними Державної фіскальної служби України, якщо ще у 2015 та 2016 рр. до Російської Федерації
постачалось 100% української продукції за товарною групою УКТЗЕД «Реактори ядерні, паливні елементи для
ядерних реакторів обладнання та пристрої для розділення ізотопів», то за дев‘ять місяців 2017 року експорт до
РФ за вказаною групою скоротився до 30%, і, водночас, експорт даної продукції до Китаю склав 70%. До того
ж, у 2017 році експорт до Китаю української продукції за товарною групою «Двигуни та генератори
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електричні» склав 27,2%, а до РФ скоротився до 63,5%, хоча ще у 2016 році становив 84,4%. Найбільшим
імпортером вітчизняної продукції за товарною групою «Літальні апарати; космічні апарати та суборбітальні і
космічні ракети-носії» у 2016 році також став Китай, до якого постачалось 34,8% експорту вказаної продукції, а
найбільша частка українського експорту за товарними групами «Частини літальних апаратів» (32,2%) та
«Передавачі для радіотелефонного, радіотелеграфного зв'язку, радіомовлення, телебачення; телевізійні, відеоабо цифрові камери» (29,5%) у 2016 році припала на Індію.
Скорочення обсягів експорту до РФ та висока конкуренція на ринку ЄС породжують необхідність
диверсифікації напрямків постачання української високотехнологічної продукції та послуг, що частково може
бути реалізовано за рахунок орієнтації високотехнологічного експорту на країни Азії, обсяги зовнішньої
торгівлі з якими мають перспективи до подальшого зростання.
Таким чином, на сьогодні потенціал України як виробника високотехнологічної продукції не виявлений
у повній мірі, хоча деякі її розробки та дослідження не мають світових аналогів. Вивчення попиту на окремі
види технологічної продукції та визначення власних конкурентних переваг України на світовому ринку
високотехнологічної продукції матиме наслідком підписанням відповідних угод про торговельну співпрацю з
потенційно вигідними торговельними партнерами також за межами європейського та азійського торговельного
простору. На сьогодні вже окреслені основні перспективи співробітництва України з Канадою, зокрема щодо
використання вітчизняних високотехнологічних розробок в галузі альтернативної енергетики, розробок,
спрямованих на будівництво та підвищення ефективності використання сонячних електростанцій,
використання біотехнологічних джерел електроенергії тощо.
Орієнтація вітчизняного експорту на високотехнологічну складову потребує чіткого визначення
пріоритетних секторів для створення конкурентоспроможної високотехнологічної продукції. Дорожньою
картою стратегічного розвитку торгівлі України 2017–2021 [5] було визначено перспективні сектори для
збільшення експортного потенціалу, що здатні сприяти розвитку інноваційної діяльності, науково-технічному
розвитку, модернізації промисловості та створенню продукції з високим ступенем обробки та високою доданою
вартістю. Серед таких секторів визначено, передусім, ті, в межах яких створюється високотехнологічна
продукція або надаються послуги із застосуванням прогресивних технологій. Це, зокрема:
1. Сектор інформаційних та комунікаційних технологій, в межах якого фахівці займаються такими
актуальними і конкурентоспроможними розробками, як програмне забезпечення, мобільні та цифрові
технології, хмарні технології, винаходи для електронної комерції, системи автопілотів для навігації, інсулінові
помпи та дефібрилятори для медичної галузі тощо. За даними Європейської Бізнес Асоціації, у разі реалізації
позитивного сценарію і за сприяння та підтримки галузі на вищому державному рівні, експортно орієнтована
сфера інформаційних технологій може зрости вдвічі за усіма показниками та генерувати до 27,2 млрд. грн. до
державного бюджету вже у 2020 році [10].
2. Сектор виробництва запасних частин та комплектуючих виробів для аерокосмічної та авіаційної
промисловості, основною продукцією даного сектора є космічні апарати, керовані ракети, літаки, авіаційні й
ракетні двигуни та їх частини, технології радіолокації. Незважаючи на те, що Україна володіє значним
потенціалом для розвитку авіакосмічного сектору, протягом 2013-2016 рр. питома вага експорту вітчизняних
літальних і космічних апаратів у загальному обсязі експорту знизилась з 0,5% до 0,2%. Проте розвиток даного
сектору є одним із ключових факторів збільшення високотехнологічного експорту. Посилення пріоритетів
авіакосмічної галузі є можливим за рахунок державної підтримки авіабудівних підприємств, технологічного
розвитку виробництва деталей і частин для авіаційної промисловості, використання досвіду закордонних
авіапідприємств, що є лідерами у даній галузі тощо.
3. Сектор машинобудування, що формує такі основні позиції вітчизняного експорту, як продукція
загального машинобудування, в тому числі турбогвинтові двигуни, газові турбіни, насоси, а також ізольовані
проводи і кабелі для транспортних засобів, літаків і суден. У 2016 році питома вага експорту реакторів, котлів,
машин та обладнання у загальному експорті склала 4,3%, а електричних машин і обладнання – 5,7%.
Враховуючи існуючі експортні можливості продукції даного сектора, можна стверджувати, що його потенціал
використовується не в повній мірі. Проте, за умови посилення даного сектора високотехнологічною складовою,
його продукція вийде на якісно новий рівень, що у перспективі забезпечить зростання обсягів її експорту.
Слід також зазначити, що Проектом «Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року»
визначено дев‘ять перспективних секторів для розвитку високих технологій: сільське господарство; військовопромисловий комплекс; створення нових речовин, матеріалів і нанотехнологій; енергетика; технологічне
будування; розвиток гуманітарних наук; біоінженерія, клітинна медицина, фармацевтика; розвиток транзитної
інфраструктури; туризм і відпочинок [5].
Визначення пріоритетних секторів для розвитку вітчизняного експорту має здійснюватися з
урахуванням не лише їх здатності до формування високої доданої вартості, але й інших критеріїв, що мають
потенційну можливість забезпечувати економічне зростання. «Дорожньою картою стратегічного розвитку
торгівлі України 2017–2021» [5] визначено пріоритетні сектори для розвитку експорту за трьома критеріями: 1)
рушійна сила для інновацій або створення високої доданої вартості; 2) потенціал для розвитку МСП; 3) високий
попит на світових ринках. Як видно з таблиці 3, сектори, що мають потенційну здатність до продукування
високотехнологічної продукції та послуг, зокрема, такі, як авіакосмічна промисловість, машинобудування,
інформаційно-комунікаційні технології тощо, відповідають не лише першому критерію, який на сьогоднішній
день можна вважати визначальним, але одночасно усім трьом критеріям.
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Таблиця 3
Пріоритетні сектори для розвитку вітчизняного експорту
Рушійна сила
для інновацій
Високий попит
Потенціал для
Сектор
або створення
на світових
розвитку МСП
високої доданої
ринках
вартості
Хімічна промисловість
х
х
Освітні послуги
х
Енергія і тверде біопаливо
х
х
Фармацевтична промисловість
х
х
Титанові вироби
х
Авіаційно-космічна промисловість
х
х
х
Будівельні послуги
х
Креативні послуги
х
Медичні послуги
Вироби з деревини
х
х
Туризм
х
х
Харчова промисловість
х
х
х
Легка промисловість
х
х
Машинобудування
х
х
х
Транспортні та логістичні послуги
х
х
Інформаційні та комунікаційні технології
х
х
х
Джерело: «Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі України 2017-2021 роки» [5].
Стимулювання розвитку інноваційної діяльності у визначених секторах з максимальним
використанням науково-технічного потенціалу дозволить реалізувати конкурентні переваги України у
здійсненні зовнішньоторговельній діяльності.
Реалізація завдань, визначених в межах Експортної стратегії України та Проекту Стратегії розвитку
високотехнологічних галузей щодо розвитку високотехнологічних галузей, потребує виконання таких
першочергових завдань: об‘єднання зусиль виробничої і наукової сфери щодо створення та промислового
використання високих технологій; збільшення рівня державних витрат на наукові розробки і дослідження;
надання державної підтримки у формі субсидування, кредитування, пільгового оподаткування тощо не тільки
підприємствам-експортерам високотехнологічної продукції, але й підприємствам-виробникам даного виду
продукції, що володіють значним експортним потенціалом.
Висновки. Посилення глобальної конкуренції викликає необхідність пошуку нових шляхів
економічного розвитку, заснованих на знаннях та технологіях. Одним із таких шляхів, що здатний забезпечити
швидке і стале економічне зростання, є диверсифікація експорту з урахуванням сучасних викликів часу. Для
України переорієнтація експорту з сировинної на технологічну складову є актуальним, і, одночасно, складним
завданням, породженим змінами у її геопросторовій орієнтації при здійсненні зовнішньої торгівлі та
прагненням підвищити рівень конкурентоспроможності її економіки.
З метою реалізації даного завдання, необхідно, в першу чергу, створити підґрунтя для розвитку
високотехнологічного експорту шляхом підвищення винахідницької активності та посилення інноваційної
діяльності через застосування широкого спектру стимулів, в тому числі фінансових, що відкриє широкі
можливості для створення конкурентоспроможної продукції у пріоритетних для України високотехнологічних
секторах. Такими секторами, зокрема, на сьогодні є сектор інформаційних та комунікаційних технологій,
сектор виробництва запасних частин і комплектуючих виробів для аерокосмічної й авіаційної промисловості та
сектор машинобудування. Україна має всі можливості для здійснення технологічного прориву за умови
проведення активної державної політики щодо підтримки і розвитку зазначених секторів.
Крім того, визначення кола потенційних і найбільш перспективних партнерів для України у зовнішній
торгівлі високотехнологічною продукцією та окреслення основних засад торговельного співробітництва з ними
є пріоритетним завданням та напрямком подальших досліджень у цій сфері.
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Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции развития международного франчайзинга в
Украине. Проанализированы динамика количества франчайзеров и количество отечественных и зарубежных
франшиз на рынке Украины. Проведена оценка типов франшиз, доли франшиз по бизнес категориям и
отраслевая структура франчайзинговых и собственных точек на рынке Украины.
Ключевые слова: франчайзеры, франшиза, паушальный взнос, международные компании,
франчайзинговая торговая точка, франчайзинговый бизнес, роялти.
Pobochenko L.N., PhD in Economics, Associate Professor of International Economic Relations and Business
Departmnet, Educational and Research Institute of International Relations of the National Aviation University;
Chizhenko І.О., 6-year student, Educational and Research Institute of International Relations, National Aviation
University.
MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FRANCHISE IN UKRAINE
Annotation. The article considers modern trends in the development of international franchising in Ukraine.
The dynamics of the number of franchisers and the number of domestic and foreign franchises in the Ukrainian market
were analyzed. The estimation of types of franchises, a share of franchises on business categories and branch structure
of franchising and own points in the market of Ukraine were carried out.
Keywords: franchisors, franchise, lump-sum contribution, international companies, franchising outlet,
franchising business, royalty.
Актальність проблеми. В умовах глобальної конкуренції актуалізуються питання щодо збільшення
кількості підприємств малого та середнього бізнесу, які пропонують свої товари на певних умовах. Зміцненню
економічних зв‘язків між країнами на цьому етапі розвитку світогосподарських зв‘язків сприяє франчайзинг,
який сьогодні проник практично в усі сфери економічної діяльності та є одним із дієвих і демократичних
способів виходу за межі національних ринків.
Франчайзинговий бізнес сприяє залученню іноземних інвестицій, які задовольняють потребу
підприємств в обмеженості ресурсів та дозволяють їм покращити якісні характеристики своєї продукції та
вцілому підвищити конкурентоспроможність країни. Розвиток франчайзингу в країні підвищує загальну
культуру підприємницьких відносин, сприяє створенню нових робочих місць, упровадженню нових ідей,
методів і технологій у бізнес, створює комплексну систему практичного навчання підприємництву без
створення будь-яких спеціальних навчальних структур і програм.
Аналіз досліджень і публікацій. Основи наукового обґрунтування франчайзингу як прогресивного
методу впровадження бізнесу заклали Г. Дж. Болт, Ю. Бондаренко, М. Вудроу, В. Довгань, Дж. Еванс, Б.
Карлоф, Д. Кауфман, Д. Клейн, Я. Корнаї, Р. Мартін, А. Мінклер, І. Рикова, Дж. Стігліц, Дж. Хенсон та ін.
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Серед вітчизняних та російських вчених, що досліджували проблематику формування та розвитку
франчайзингу, варто відзначити: Г. Андрощука, І. Бойчука, А. Виноградську, В. Довганя, Д. Землякова, Л.
Качаліну, С. Клімову, Н. Ковальчука, О. Кузьміна, А. Цирата, Ю. Шамрай та інших. Але дослідження питань
впровадження франчайзингу в Україні надалі залишаються відкритими і потребують подальшого розвитку.
Метoю статті є дослідження сучасних тенденцій розвитку міжнародного франчайзингу в Україні в
умовах глобальної конкуренції.
Виклад основного матеріалу. В умовах глобалізації, коли ринок стає спільним, а споживач
орієнтується на світові бренди франчайзинг слугує одним з інструментів, які дають поштовх для розвитку
малого та середнього бізнесу. Однак в Україні як елемент складової української економіки франчайзинг
перебуває на стадії розвитку.
Незважаючи на те, що франчайзинг є порівняно новим явищем в українській економіці, останнім
часом він набуває швидкого поширення серед національних суб‘єктів господарювання, тому, що надає, у
розпорядження стабільний дохідний бізнес та можливість розширити та зміцнити свої позиції на ринку.
За даними провідної української консалтингової компанії в області франчайзингового бізнесу
«Franchise Group» одна з причин динамічного розвитку франчайзингу полягає в тому, що українці розглядають
його як одну з найбільш життєздатних форм інвестування капіталів, оскільки він пропонує надійні і перевірені
на практиці моделі ведення бізнесу. Франчайзинг розглядається як надійний спосіб зниження операційних
ризиків і підвищення шансів виживання компаній в довгостроковій перспективі, так як через п'ять років роботи
з українського ринку йдуть всього лише 8% франчайзингових компаній [4].
Аналізуючи динаміку розвитку франчайзингу на українських підприємствах відмічається постійне
зростання об‘єктів, які працюють на умовах франчайзингу, а також високий відсоток франчайзингу в загальній
кількості точок в мережі, який на деяких підприємствах досягає 95%.
Незважаючи на негативну економічну ситуацію в останні роки, франчайзинг має суттєвий позитивний
вплив на розвиток бізнесу. Крім того, стійкість франчайзингу в Україні останнім часом демонструє, що
українські бізнесмени, як правило, знаходять способи повернути негативні зовнішні фактори в свою користь.
Франчайзингова модель ведення бізнесу досить обґрунтовано вважається найнадійнішою бізнесмоделлю. В Україні в 2016 році франшизу продавали 461 компанія. 63% цих франшиз належать українським
компаніям, які працюють на ринку більше 3-х років. Кількість франчайзингових компаній скоротилася, в
порівнянні з 2015 роком (565 компаній), що свідчить про відхід дрібних і «фейкових» франшиз з ринку і
стійкості великих компаній. Якщо в 2001 році на ринку України працювало лише 48 франчайзерів, то в 2016
році їх кількість збільшилася в майже 10 разів, що говорить про зростаючу тенденцію розвитку
франчайзингового бізнесу відповідно до загальносвітових тенденцій [5], (рис. 1.):
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Рис. 1. Динаміка кількості франчайзерів на українському ринку та їх приріст/падіння протягом
2001-2016рр., (одиниць; %).
Примітка. Побудовано автором за даними компаніїї Franchise group.
Слід зауважити, що економічна криза відобразилася і на ринку франчайзингу України. У 2009 році
відбувся спад кількості франчайзерів відносно 2008 року більш, ніж на 100 одиниць, також зменшився
грошовий оборот найбільш прибуткових франчайзерів у сфері громадського харчування на 30%, роздрібній
торгівлі – 40%, будівництві – 60% [6]. Однак не лише економічна криза вплинула на спад кількості
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франчайзерів в Україні, негативні наслідки мало й те, що у багатьох із них була недосконала програма розвитку
самими франчайзерами. Через недосконалість бізнес-стратегії та методів пошуку нових франчайзі – знизилась
рентабельність та прибутковість франчайзингового бізнесу. Незважаючи на це з 2010 року і до сьогодні
кількість франчайзерів збільшується. Такий приріст свідчить про те, що франчайзинг є економічно вигідним
інструментом провадження бізнесу, за допомогою якого створюються нові робочі місця та збільшується
економічний добробут країни вцілому.
В 2016 році на українському ринку франчайзингу домінують вітчизняні франшизи, контролюючи 63%
ринку, в порівнянні з минулим роком їх кількість знизилася на 3%, що пов‘язано з виходом на ринок України
нових західних брендів, особливо в сегменті рітейла. Це говорить про відновлення зацікавленості до
українського ринку зі сторони міжнародних компаній та підвищення рівня довіри до франчайзингової моделі
ведення бізнесу. Зарубіжні франшизи, контролюючи решту 37% ринку, за своїм походженням розподіляються
наступним чином: компанії представляють такі країни, як Бельгія, Франція, Польща, Білорусь, Німеччина,
Китай, Фінляндія, Росія, США, Італія та Угорщина [5], ( рис. 2.):

Зарубіжні
франшизи; 37%

Українські
франшизи; 63%
Рис. 2. Кількість вітчизняних і зарубіжних франшиз на ринку України в 2016 році, (%).
Примітка. Побудовано автором за даними компаніїї Franchise group.
Зазвичай найбільш прибутковими є ті компанії, які впроваджують на український ринок іноземні
франшизи. Причиною цього є висока впізнаваність товарної марки, розкручений бренд, ефективна
маркетингова політика тощо. Аналіз літературних джерел свідчить, що середня рентабельність інвестицій за
перші 10 років роботи для незалежних підприємств становить близько 300%, а для підприємств – одержувачів
франшиз – більше 600% [1].
За даними дослідження «Franchise Group», яке було проведене на ринку франчайзингу України в 2016
році виділяють такі типи франшиз [5], (рис. 3.):

Франчайзинг
бізнес-формату ;
22%

Сервісний
франчайзинг ;
27%

Товарний
франчайзинг ;
45%

Виробничий
франчайзинг ;
6%

Рис. 3. Типи франшиз на ринку України в 2016 році, (%).
Примітка. Побудовано автором за даними компаніїї Franchise group.
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Серед франчайзерів найбільш поширеним є товарний франчайзинг, за ним йде сервісний, бізнесформату та найменш використовуваний виробничий франчайзинг [5].
Паушальні внески мають досить широкий ціновий діапазон - від його повної відсутності до досить
значною ціни в 100 тис. дол. США і більше. Те ж саме стосується й інвестицій на відкриття бізнесу, від 20 дол.
США до понад 1 млн. дол. США. Примітно те, що найчастіше паушальні внески відсутні в франшиз товарного
франчайзингу, адже основний дохід франчайзер отримує від збуту свого товару через магазини франчайзі і
виплат роялті [5].
Середня вартість аналізованих франшиз (паушальний внесок) становить 5 525 дол. США, інвестицій 45 407 дол. США. На рисунках нижче показані категорії і кількість франшиз в них (всі дані були розраховані на
основі середніх значень), [5], (рис. 4.):

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

165
147

33

0-2 тис.

2-5 тис.

28

5-10 тис.

18

9

10-20
тис.

5

20-50
тис.

50-100
тис.

Невідомо

Рис. 4. Середня вартість франшиз (паушальний внесок) на ринку України в 2016 році, (дол. США).
Примітка. Побудовано автором за даними компаніїї Franchise group.
Вимоги за місцем розташування часто є одним з основних умов франчайзера, що обумовлено його
турботою не тільки про дохід, а й про розвиток і підтримку престижу компанії, а також дотримання бізнесплану. Серед аналізованих франшиз досить широку популярність мають роздрібні магазини, власні приміщення
та офіси, що підтверджує розподіл по бізнес категоріям [5], (рис. 5.):
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Рис. 5. Кількість франшиз по місцю розташуванню франчайзера на ринку України в 2016 році,
(одиниць).
Примітка. Побудовано автором за даними компаніїї Franchise group.
Найчастіше франчайзер пропонує кілька франчайзингових пакетів, які розрізняються багатьма
умовами, одне з яких - місце розташування. Найбільш поширеними є франшизи в громадському харчуванні,
коли пропонується кілька форматів торгових точок від невеликого транспортного засобу до ресторану [5].
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Серед 43 категорій франшиз на ринку України присутні такі франшизи [5], (рис. 6.):
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Рис. 6. Частка франшиз по бізнес категоріям на ринку України в 2016 році, (%).
Примітка. Побудовано автором за даними компаніїї Franchise group.
Найбільш поширеними серед українських франшиз є роздрібна торгівля, громадське харчування,
обслуговування, навчання-тренінги та доставка.
Загальна кількість торгових точок в Україні в 2016 році становить 29267. У сегменті роздрібної торгівлі
більше 60% торгових точок працюють під брендом п'яти найбільших франчайзерів: «Наша Ряба», «Гаврилівські
курчата», «Цифротех», «Том Фарр» та «Наш Край».
У секторі послуг майже 60% франчайзингових торгових точок працюють під брендами трійки
провідних франчайзерів: «Нова Пошта», «Універсальна» та «Експрес-клінінг».
У секторі громадського харчування та ресторанного бізнесу найбільший гравець «Фаст Фуд Системз»
контролює 10% торгових точок через три франшизи: «Піца Челентано», «Картопляна Хата» та «Яппі» [3].
У кожному з цих сегментів франчайзингові торговельні точки істотно домінують над незалежними
операторами [5], (див. Рис. 7.). Одним з пояснень широкого поширення франчайзингових точок в порівнянні з
незалежними операторами в кожному сегменті економіки є домінування на ринку декількох великих гравців.
Інше пояснення переважання франчайзингових точок полягає в тому, що франчайзинг показав себе надійним
способом зниження операційних ризиків і підвищення шансів на довгострокове виживання компаній.
Статистика показує, що з усіх українських підприємств 77% приватних підприємців йдуть з ринку після 7 років
роботи, а після 10 років роботи на ринку на плаву залишаються тільки 18%. У підприємств, які працюють за
договорами франчайзингу, ці показники набагато кращі - тільки 8% підприємців йдуть з ринку через п'ять
років, і 90% зберігають позиції на ринку після 10 років роботи.
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Рис. 7. Галузева структура франчайзингових та власних точок в Україні в 2016 році, (%).
Примітка. Побудовано автором за даними компаніїї Franchise group.
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Ринок франчайзингу в Україні доволі диверсифікований за сферами діяльності компаній, але можна
побачити галузі, які найбільш стрімко розвиваються, й ті, що поки переживають часи спокою. Але, для того,
щоб мати більш повне бачення ринку франчайзингу в Україні, необхідно розглядати перспективність та
розвиток не тільки галузей загалом, а й дізнатися про діяльність деяких окремих франчайзингових
мережПерелік найбільш привабливих франшиз в Україні в 2016-2017рр. (як вітчизняних, так і іноземних),
розмір вступного платежу, роялті, термін окупності проектів подано у таблиці 1 [4]:
Таблиця 1
Перелік найбільш привабливих франшиз в Україні в 2016-2017рр.
Назва франшизи
Сфера діяльності
Вступний
Термін
платіж
окупності
Служба доставки квітів і подарунків
По домовленості
6-12 міс.
Квітка
Vianor
Шинний центр
570 дол. США
12–24 міс.
«Булочная № 1»
Хлібопекарня/Булочна
25–75 тис. грн.
4–10 міс.
Кафе для вегетаріанців
28 тис. дол.
24 міс.
ECO Buffet
Винахідник
Діти/Технічна студія
37500 дол. США
36–40 міс.
Фаст-фуд
13-32 тис.дол.
24 міс.
Крила
ресторани
паназіатської
кухні
5-20
тис.
дол.
15-20
міс.
WOKA ASIA FOOD
Торгова
мережа
по
реалізації
наливної
парфумерії
1-2
тис.
дол.
4-2
міс.
Парфюмер
Супермаркет
15-20 тис. дол..
6-12 міс.
Наш край
Mortimer English Club
Діти/Школа англ.мови
від 90 тис. грн.
12–18 міс.
Pizza Celentano
Громадське харчування/Піцерія
По домовленості
30–36 міс.
«Франс. уа»
Громадське харчування
50–75 тис. грн.
4–11 міс.
MAFIA
Громадське харчування
1 445 000 грн.
24–36 міс
Royal Carwash
Автомийка
20–70 тис. грн.
1–3 міс.
Наминайко
Громадське харчування/Випічка
100 грн.
4–6 міс.
New York Street Pizza
Громадське харчування/Піцерія
130 тис. грн.
12–24 міс.
Поїхали з нами
Туризм
20–35 тис. грн.
10–12 міс.
«Імідж»
Торгівля/Магазин косметики
100 тис. грн.
24–30 міс.
Veliki.ua
Послуги для населення
500–1 500 грн.
3–18 міс.
Coffee Life
Громадське харчування/Кав‘ярня
250 тис.грн.
6–36 міс.
Join UP!
Туризм
8 тис. грн.
5–7 міс.
Примітка. Складено автором за даними офіційного сайту Асоціації франчайзингу України.
Висновки. В останні роки міжнародні компанії починають виявляти значну зацікавленість у співпраці
з українськими партнерами на основі франчайзингу, оскільки український ринок є доволі цікавим для
іноземних інвесторів завдяки кваліфікованій робочій силі, відносно низькими витратами на рекламу, цінами на
нерухомість та росту ринкового попиту. Задля формування конкуретного бізнес-середовища України потрібно
розвивати франчайзингові відносини та формувати стратегії розвитку франчайзингових мереж.
В 2016 році на українському ринку функціонувало понад 20 тисяч франчайзингових торгових точок, а
їх річний валовий дохід перевищує 1,3 трлн. дол. США, що говорить про те, що в Україні дійсно існує ринок
франчайзингу, і, незважаючи на негативну економічну ситуацію протягом останніх років, франчайзинг має
суттєвий позитивний вплив на розвиток бізнесу. На сьогоднішній день в Україні функціонують 461
франчайзер, 431 з яких - це відомі компанії. В даний час на ринку франшиз домінують вітчизняні франшизи.
Українські франшизи контролюють 63% ринку. Решта 37% контролюють закордонні франшизи - переважно
компанії із Західної та Східної Європи, Китаю, Росії та США. Здатність України в повній мірі реалізувати свій
економічний потенціал в сфері франчайзингу залежить, головним чином, від її здатності здійснити економічні
та регуляторні реформи, а не тільки від її макроекономічних показників.
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Abstract. The article is devoted to the disclosure of topical issues of the influence of foreign capital on the financial
stability of the banking system. The following are some advantages and disadvantages of the presence of foreign banks
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Актуальність проблеми дослідження. На сьогоднішній день вплив іноземного капіталу на фінансову
стійкість, формування та розвиток банківської системи є досить неоднозначним. Позитивним є вплив діяльності
банків з іноземним капіталом на збільшення ресурсної бази банків та формування реальної конкуренції. Проте,
достатньо негативно такий капітал впливає на фінансову стабільність та стійкість банківської системи, що
загалом є надзвичайно важливою та актуальною проблемою дослідження, наукове вирішення якої необхідне
для забезпечення стабільного розвитку та формування міцного банківського сектору України.
Аналіз досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідженні впливу іноземного капіталу на
банківську систему України здійснили вітчизняні науковці та економісти, а саме: Т.Д. Гірченко, М.Й. Ковач,
М.П. Лазур, О.О. Стороженко, О.П. Шейко та інші. Вони пропонують різні варіанти та заходи зі створення
системи регулювання банків з іноземним капіталом, які збільшать позитивні моменти присутності іноземного
капіталу в банківській системі нашої країни. Звичайно існує чимало наукових розробок, праць та досліджень
щодо проблеми впливу іноземного капіталу на фінансову стійкість банківської системи, однак наукові та
практичні пошуки у зазначеному векторі варто продовжувати.
Метою статті є дослідження впливу іноземного капіталу на фінансову стійкість банківського
сектору України.
Виклад основного матеріалу. Банківський капітал є однією з надзвичайно важливих складових
фінансового капіталу. Від нього залежить майбутній розвиток економіки країни, її інтеграція у світову
спільноту. Тому розглянемо розуміння економічного змісту банківського капіталу. Науковець А. Г. Загородній
пояснює банківський капітал через сукупність грошових капіталів (власних і залучених коштів), якими
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оперують банки. Будучи вкладеними в банківську справу, вони приносять власнику банківський
прибуток [3, c. 102].
Економіст В. Коваленко трактує дане поняття, як сукупність банківських ресурсів у матеріальноречовій формі, у формі нематеріальних та фінансових активів, що виражені у грошовій формі, сформовані за
рахунок власних коштів, залучених і позичених коштів на грошовому ринку, які використовуються банком для
здійснення банківської діяльності задля одержання прибутку [5, c. 18].Крім того, Ф. С. Мишкін розуміє сутність
банківського капіталу в тому, що це чисті активи банку, які дорівнюють різниці між сумою активів і пасивів. Ці
кошти мобілізуються шляхом продажу нових акцій або з нерозподілених доходів [8, c. 258].
На нашу думку, банківський капітал – це капітал, сформований за рахунок власних коштів, тобто
залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань, залучений з метою здійснення
банківської діяльності задля одержання прибутку.
Отже, для визначення сучасного стану розвитку банківського капіталу в Україні, необхідно здійснити
аналіз динаміки базових показників, що показують частку власного капіталу, активів та зобов‘язань
комерційних банків та рівень капіталізації. Якщо у банківській системі недостатньо власних коштів, то
відбувається залучення їх ззовні. Тому проблемним аспектом є вкладення коштів у банківський сектор завдяки
закордонним інвесторам. З однієї сторони, мова йде про достатність у вітчизняних підприємств і фізичних осіб
відповідного розміру фінансових ресурсів для вкладення у банківський капітал, а з іншого – про можливі
наслідки поглинання іноземним капіталом українських банків.
Останнім часом приплив іноземного капіталу достатньо вагомо скоригував стратегії та напрямки
розвитку вітчизняних банків. Банки повинні трансформуватися: змінювати наявні організаційні структури на
досконаліші, збільшувати і урізноманітнювати спектр послуг, у тому числі покращувати механізм надання
кредитів і зрештою ставати більш привабливими та відкритими для клієнтів. Зазначимо, що іноземні банки
здійснюють вплив на зміну конкурентного середовища і змінюють рівень конкурентоспроможності окремих
банків та банківського сектору у цілому. Під впливом діяльності іноземних банків вітчизняні банки мають
загрозу втрати своєї частки на ринку та погіршення конкурентоспроможності, тому вони вимушені швидко
реагувати на умови середовища, що дасть змогу наблизитися до показників діяльності іноземних банків та в
результаті позитивно вплине на їх конкурентні позиції [2, с. 49].
Для кращого розуміння, згідно із ст.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк з
іноземним капіталом – це банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору,
становить не менше 10 %. Для створення банку з іноземним капіталом його засновники зобов‘язані отримати
попередній дозвіл Національного банку України (далі – НБУ) [4]. На сучасному етапі банківська система
України відкрита для входження іноземного капіталу. Чинне законодавство дає змогу створювати в Україні
банки із 100 %-м іноземним капіталом, але з обов'язковою вимогою, що це мають бути дочірні банки, які діють
у правовому полі України. Створення філій іноземних банків, які не є самостійними юридичними особами, а
лише структурними підрозділами головних банків, які знаходяться за кордоном і діяльність яких регулюється
іноземним законодавством, може підірвати фінансову безпеку банківської системи
За даними НБУ, на початок 2016 р. кількість банків з іноземним капіталом в Україні зменшилася на 12
одиниць, зокрема банків зі 100-відсотковим іноземним капіталом – на чотири, що свідчить про значний
відплив іноземних інвестицій із банківського сектору країни, який був зумовлений банківською кризою та
нестабільністю політичної та економічної ситуації. Станом на 01.01.2017 із 99 працюючих (що мають ліцензію)
в Україні банків – 41 фінансова установа – з іноземним капіталом (на 01.01.2015 – 51 банк з іноземним
капіталом із 162 працюючих), у тому числі 18 – зі 100-відсотковим іноземним капіталом (на 01.01.2015 –
19) [9]. Отже, ми спостерігаємо тенденцію до зменшення кількості банків з іноземним капіталом, що позитивно
впливає на економіку країни.
Так, зокрема, найбільшими іноземними інвесторами України станом на 2017 рік були такі країни: Кіпр
(9925,4 млн.дол.), Нідерланди (6326,1 млн.дол.), Росія (4436,7 млн.дол.), Велика Британія (2155,8 млн.дол.),
Німеччина (1741 млн.дол.), Швейцарія (1505,5 млн.дол.), Франція(1334,1 млн.дол.), Австрія (1307,3 млн.дол.),
Люксембург (988,2 млн.дол.), Польща (800,4 млн.дол.), Угорщина (791,6 млн.дол.) [9].
Слід зазначити, що станом на 01.07.2017 р. в банківському секторі України налічувалось 25 банків
іноземних банківських груп, показники активів, статутного капіталу та чистого прибутку яких наведені
нижче (табл.1).
Таблиця 1
Показники діяльності банків в розрізі джерел походження капіталу станом на 01.07.2017 р. [9]

Банки з державною часткою

Активи,
тис. грн.
686 308 141

Статутний капітал,
тис. грн.
264 057 611

Чистий прибуток/
збиток, тис. грн.
-1 805 352

2

Банки іноземних банківських груп

390 806 941

149 882 363

-1 069 150

3

Банки з приватним капіталом

156 278 627

21 820 662

1 096 985

1 233 393 709

435 760 636

-1 777 518

№

Банки

1

Банківський сектор
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Аналізуючи дані наведені у табл.1 розуміємо, що показники активів (390 806 941 тис.грн.) та
статутного капіталу (149 882 363 тис.грн.) є достатньо високими, які у відсотковому вираженні означають, що
банки іноземних банківських груп концентрують 31,69% активів та 34,4% статутного капіталу. Чого не можна
сказати про показник чистого прибутку (збитку), який становить - 1 069 150 тис.грн.
Традиційним показником, який характеризує участь іноземного капіталу в банківській системі країни, є
наявність у статутному капіталі банку частки, яка належить нерезиденту. Отже, за даними НБУ, частка
іноземного капіталу в банківській системі України за останні роки постійно змінювалася і станом на 2017
становила 54,7%, що є найбільшим показником за останні 15 років. Окремо слід зазначити, що банківські
установи з іноземним капіталом виявилися більш стійкими в кризовий період, про що свідчить випередження
темпу падіння кількості банків, що мають ліцензію, порівняно з темпом падіння кількості діючих банків з
іноземним капіталом [1, c. 670].
У 2016 році Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем
НБУ розширив критерії визначення групи «банки іноземних банківських груп». До зазначених банків
відносяться установи, контрольні пакети акцій яких належать іноземним банкам або іноземним фінансовобанківським групам, у власності яких є контрольний пакет акцій, що найменше ще однієї банківської установи.
Таким чином, до банків іноземних банківських груп додатково віднесено шість банків: Альфа Банк, Універсал
Банк, ПроКредит банк, Неос банк, Ідея Банк, Банк Форвард. Раніше в групу входили 19 банків. Однак, на
сьогодні в Україні кількість банків з іноземним капіталом збільшилась і становить 25. Показники активів,
статутного капіталу та чистого прибутку (збитку) відображено у табл.2.
Згідно проведенного аналізу можна стверджувати, що найкращі показники активів мають банки:
АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «СБЕРБАНК», найгірші –
ПАТ «БАНК ФОРВАРД», ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК». Найбільшим
обсягом статутного капіталу володіють наступні банки: ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «ВТБ БАНК»,
ПАТ «АЛЬФА-БАНК», найменший зазначений показник спостерігається в таких банках: ПАТ «КРЕДИТ
ЄВРОПА БАНК», ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», ПАТ «Дойче Банк ДБУ». Показник чистого прибутку
найбільший у АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»,
ПАТ «СІТІБАНК». Найбільший збиток присутній в банках: ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «ВТБ БАНК»,
ПАТ «УКРСОЦБАНК». Підсумувавши отримані показники, варто зазначити, що станом на 2017 рік банки
іноземних банківських груп ведуть фінансову діяльність недостатньо ефективно.
Протягом декількох останніх років банківський сектор України зіткнувся з переліком проблем, серед
яких є неспроможність вітчизняними банківськими установами створювати конкуренцію іноземним, частка
яких на українському ринку постійно збільшується. Такий стан також погіршують процеси глобалізації, які
безпосередньо впливають на банківський сектор. Фінансова криза на міжнародному ринку та економічна
нестабільність в Україні визначили для банківських установ нове операційне середовище. Довготермінові
інвестиції користуються серед населення меншим попитом, що негативно впливає на економічну діяльність
підприємств. Наслідком цього може бути зростання простроченої заборгованості у кредитному портфелі банків.
Можливості позик на зовнішніх ринках у банків на сьогодні недостатні. Зростає процентна вартість позик, НБУ
стримує ліквідність гривні, що призводить до підвищення процентних ставок на міжбанківському ринку.
Таблиця 2
Показники діяльності банків іноземних банківських груп станом на 01.07.2017 р. [9]
Чистий прибуток/
збиток,
тис. грн.
-4 720 336

№

Назва банку

Активи,
тис. грн.

Статутний капітал,
тис. грн.

1

ПАТ «Промінвестбанк»

21 624 656

40 616 898

2

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

35 164 594

16 673 140

-375 934

3

АТ «Райффайзен Банк Аваль»

60 912 278

6 154 516

2 737 849

4
5
6

ПАТ «ВТБ БАНК»
ПАТ «КРЕДОБАНК»
ПАТ «ВіЕс Банк»

14 019 135
12 398 365
3 621 213

34 215 784
2 248 969
420 000

-1 160 030
205 119
80 454

7

ПАТ «МАРФІН БАНК»

3 313 146

462 101

35 858

8

ПАТ «БТА Банк»

2 113 813

1 500 000

-8 003

9

АТ «УкрСиббанк»

42 320 985

5 069 262

566 683

10

ПАТ «Ідея Банк»

3 292 643

298 742

16 219

11

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»

3 862 765

1 038 007

-31 488

12

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

29 080 320

1 222 929

570 626

13

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

2 835 990

2 531 347

8 689

14

ПАТ «АЛЬФА-БАНК»

37 601 759

12 179 756

12 116

15

ПАТ «ІНГ Банк Україна»

9 709 314

731 298

10 381
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АТ «ОТП БАНК»

25 473 036

6 186 023

344 898

17

ПАТ «СІТІБАНК»

20 992 460

200 000

598 313

18
19

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»
ПАТ «СБЕРБАНК»

12 673 380
40 200 973

836 708
12 465 461

178 373
74 384

20

АТ «БМ БАНК»

1 205 920

3 281 397

-109 250

21
22

ПАТ «БАНК ФОРВАРД»
ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

1 838 732
1 569 840

540 752
252 500

-185 337
26 172

23

ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»

1 039 732

204 933

17 886

24

ПАТ «Дойче Банк ДБУ»

1 959 165

301 839

20 232

25

ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

1 982 729

250 000

16 977

16

Варто зазначити позитивні та негативні сторони відповідного процесу. До переваг присутності іноземних
банків на території України потрібно віднести: пришвидшене застосування передових методів банківської
діяльності, визначення оптимальної структури і якості кредитного портфеля, збільшення обсягу кредитних
ресурсів та посилення стабільності їх джерел, здешевлення банківських послуг, впровадження фінансових
механізмів фінансового оздоровлення, реорганізації та реструктуризації банків, запровадження комплексного
підходу обслуговування різних клієнтів, ведення ефективного фінансового моніторингу банків.
До недоліків відносимо: ініціювання банкрутства вітчизняних банків, які неспроможні конкурувати з
іноземними банками, диференціація у наданні кредитів відповідно до зміни економічної ситуації в державі,
проблеми банківського нагляду за іноземними банками, відтік національних банківських ресурсів за кордон,
обмеження доступу національних позичальників до внутрішніх заощаджень, прихід іноземних банків, які
мають низький міжнародний рейтинг [6, c. 243].
Виходячи з вищевикладеного, основними проблемними аспектами банківського сектору України, пов‘язаними
з високим рівнем присутності в ній банків іноземних банківських груп є наступні:
- збільшення частки банків іноземних банківських груп на тлі зниження кількості банків з капіталом
вітчизняного походження в українському банківському секторі;
- постійна збитковість певних банків з іноземним капіталом протягом останніх років, що в негативному плані
здійснює вплив на збитковість банківської системи України в цілому;
- знецінення вартості іноземних вкладень у банківський сектор;
- надзвичайно великий рівень доларизації кредитів і депозитів банків з іноземним капіталом.
Для забезпечення фінансової стійкості та безпеки банківського сектору України від необґрунтованого припливу
іноземного капіталу потрібно забезпечити вирішення наступних питань:
- на законодавчому рівні здійснити захист українських банків, які кредитують основні напрямки економіки;
- вдосконалити механізм нагляду та регулювання діяльності банків з іноземним капіталом;
- побудувати стратегію встановлення певних обмежень щодо діяльності банків іноземних банківських груп на
найближчі п'ять років для уникнення відтоку капіталу за кордон у разі появи загроз та кризових ситуацій;
- обмежити розмір іноземного капіталу, зокрема приписний капітал філій іноземних банків, у банківській
системі України до 25 % від його загальної суми;
- досягти європейського рівня монетизації економіки та зменшення частки позабанківського обігу грошей,
розробити ефективні схеми концентрації банківського капіталу;
- запровадити системи управління грошовими потоками в державі, концентрацію їх у провідних банках на
пріоритетних напрямах розвитку держави;
- розробити механізм захисту інтересів вкладників у банках з іноземним капіталом;
- підвищити конкурентоспроможність вітчизняної економіки та національної банківської системи, а саме:
розробити державну політику розвитку і підтримки національних банків; розробити власні стратегії кожним
банком щодо реформування та змін у менеджменті; створити умови для національних інвестицій до капіталу
банків через сприяння легалізації некримінальних капіталів і виходу акцій банків на фондові ринки; приділити
увагу уряду роботі з підвищення суверенного рейтингу України; удосконалити правову та організаційну бази
для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату; забезпечити
гарантію захисту прав і свобод інвестора.
Висновки. Підсумовуючи викладений матеріал слід зазначити, що вплив іноземного капіталу на фінансову
стійкість банківської системи має як позитивні так і негативні наслідки. До позитивних відносимо: підтримка
платіжного балансу і припливу іноземної валюти в Україну; прискорення впровадження сучасних банківських
технологій; збільшення банківського кредитування; зростання обсягів податкових надходжень у бюджет;
посилення ефективної конкуренції на ринку банківських послуг і розширення спектру якісних банківських
продуктів; поширення міжнародного досвіду ведення банківської справи; удосконалення якості й асортименту
послуг; поліпшення обслуговування клієнтів; поліпшення трансформаційної функції банківської системи в
процесі розподілу кредитно-фінансових ресурсів. Негативні наслідки впливу включають: ускладнення
банківського нагляду; підвищення ризику відпливу капіталу з вітчизняних банків до зарубіжних країн;
зростання залежності економіки від ефективності роботи іноземних інвесторів; підвищення вразливості
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банківського сектора до коливань на фінансових ринках; підвищення рівня конкуренції на банківському секторі
тощо.
Отже, для розширення сфери впливу іноземного банківського капіталу необхідно уникати його надмірної
концентрації та монополізації на одному із сегментів ринку банківських послуг; забезпечувати належний рівень
прозорості джерел зовнішнього інвестування; стимулювати не тільки приплив іноземних коштів у вітчизняну
банківську систему, а й запозичувати передовий досвід, передусім новітній менеджмент і технології ведення
банківського бізнесу, нових послуг і продуктів, програмного забезпечення, що заохочувало б вітчизняні банки
до підвищення рівня обслуговування власної клієнтури. Проблема підвищення частки банків іноземних
банківських груп у вітчизняному банківському секторі повинна вирішуватись за рахунок збільшення
абсолютної суми та частки статутного капіталу банків з капіталом українського походження. Для забезпечення
зазначеного способу повинні здійснюватись наступні заходи [3]: впровадження нормативу максимального
розміру статутного капіталу банків з іноземним капіталом, який має розраховуватись щомісячно по кожній
країні інвестування окремо, на рівні 30 % статутного капіталу банківської системи з поступовим зниженням до
10 % по мірі продажу або виходу з ринку банків з капіталом російського походження; продаж до 20 %
статутного фонду державних банків не зовнішнім, а внутрішнім інвесторам, що може забезпечити додаткові
надходження до бюджету, проте залишить цю частку статутного капіталу банківської системи у власності
резидентів.
Результатом впровадження зазначених напрямків може стати забезпечення паритетного рівня наявності в
українському банківському секторі банків з капіталом вітчизняного походження та банків з іноземним
капіталом в короткостроковій перспективі та зниження рівня наявності банків іноземних банківських груп до
безпечного рівня 40 % у середньостроковій перспективі.
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Abstract. The article addresses the main trends of global production networks and value chains development.
The key indicators and spatial dimensions of economic networking formation are analyzed. The leading directions of
global value chains and global networks research development are generalized. A number of specific recommendations
for the successful integration of Ukraine into the global economic networks have been developed.
Key words: economic networking, global production networks, global value chains, strategy of economic
development.
Актуальність проблеми. Фрагментація світової торгівлі передбачає розподіл виробничих мереж та
глобальних ланцюгів вартості (ГЛВ) у географічних масштабах, що є однією з основних рис економічної
глобалізації впродовж останніх трьох декад. Таким чином, відбувається поступова спеціалізація країн та
регіонів, яка дозволяє максимально використовувати відповідні конкурентні переваги, а стрімкий розвиток
логістики та інформаційних технологій суттєво зменшує значення географічної відстані між країнами, а також
підвищує швидкість та ефективність як процесу управління виробництвом так і переміщення
товарів/комплектуючих. Очікується, що ці процеси будуть і надалі продовжуватися, а поступова лібералізація
торгівлі усуватиме адміністративні та бюрократичні перепони на шляхах руху товарів, у подальшому
спрощуючи участь у глобальних мережах виробництва товарів/комплектуючих та надання послуг. Міжнародна
фрагментація виробництва та торгівлі створила нові можливості для країн, що розвиваються, інтегруватися у
світову економіку. Однак, розширення та посилення умов участі компаній країн, що розвиваються у
конкурентних глобальних ланцюгах вартості та глобальних мережах, є складним завданням і формує нові
виклики на шляху до покращення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності країни.
Аналіз досліджень і публікацій. Концепція глобальних ланцюгів вартості (англ. GVC – global value
chains) та глобальних мереж виробництва (ГМВ) (англ. GPN – global production networks) становлять основу
глобальної економічної мережевізації та займають центральне місце у дослідженнях, що стосуються
глобалізації з 2000-х років [1; 2; 3]. Теоретичною основою, що започаткувала напрямок досліджень ГЛВ були
праці, які розглядали глобальні товарні ланцюги США у транскордонних мережах виробництва [4] та моделі
промислової реорганізації промислових країн [5]. Згідно визначення Г. Джереффі, ГЛВ – це сукупність бізнесфункцій та процесів різних економічних суб‘єктів у різних частинах світу, що ведуть до виготовлення
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кінцевого продукту [6]. Численні посилання на ГЛВ знаходимо у працях, що стосуються аналізу доданої
вартості [7], мереж виробництва та торгівлі [8], промислових регіонів, кластерів [9] та опису складних
мережевих відносин між компаніями у світовому масштабі [10]. Незважаючи на те, що тематика глобальних
мереж та ланцюгів вартості на сьогодні перебуває у центрі досліджень міжнародних організацій та провідних
наукових центрів, проблеми активізації участі України у світових процесах економічної мережевізації
залишаються ще не достатньо вивченими.
Метою статті є аналіз глобальних тенденцій мережевізації виробництва внаслідок поширення
глобальних ланцюгів вартості та визначення основних напрямів інтеграції України у конкурентні глобальні
мережі.
Виклад основного матеріалу. Глобальні мережі охоплюють увесь світ таким чином, що окремий товар
часто складається з елементів координації потоків товарів, інформації, фінансів та людського капіталу поміж
кількома континентами, а також проходження митниць, перевірок на безпеку сертифікації тощо [11]. Ключовим
інтегратором глобальних мереж є інформаційно-комунікаційні технології. Вони використовуються в усіх без
винятку процесах: від керування і забезпечення безпосередньо виробничих процесів, наукових розробок, до
планування, управління, логістики і маркетингу [12].
Глобальні мережі та ланцюги вартості широко розподілені у просторовому масштабі та охоплюють
міжнародний, регіональний та глобальний рівень [3]. Натомість, на протилежному кінці шкали знаходяться
промислові агломерації, індустріальні округи та промислові кластери [2]. Промислові регіони зазвичай
пов‘язані з локальними виробничими мережами, оскільки вони покладаються на групи просторово близьких
компаній, що спеціалізуються на конкретних компонентах, процесах або послугах [12]. У такій системі
міжнародний характер мережі може бути повністю відсутнім або існувати лише як торговельний зв'язок при
експорті кінцевої продукції [9]. Відповідно, поняття ланцюжка вартості та мережі виробництва можна
концептуалізувати без будь-якого міжнародного виміру. Однак, на сьогодні спостерігається стрімка
реорганізація світової промисловості у напрямі залучення у глобальні мережі та ланцюги вартості. У табл. 1
представлено просторовий вимір мереж виробництва/ланцюжків вартості, що передбачає зростання масштабу
від локального та внутрішнього до глобального.
Таблиця 1
Мережі виробництва / ланцюги доданої вартості у просторовому вимірі
Терміни
Масштаб діяльності
Суміжні категорії
Локальні

Регіональний рівень

Внутрішні

У межах країни

Міжнародні

Більше однієї країни

Регіональні

У межах міжнародних торговельних блоків (напр.
НАФТА, Меркосур, ЄС, АСЕАН, тощо)
Суб‘єкти інтегрують діяльність у межах щонайменше
двох континентів або регіонів глобальної ―тріади‖
(США, ЄС та країни Південно –Східної Азії).

Глобального
масштабу

Промисловий регіон
Спеціальний промисловий кластер
Регіональна економіка
Мережа постачань
Національна система виробництва
Транскордонні виробничі мережі
Міжнародні мережі виробництва
Регіональна виробнича система
Регіональна мережа виробництва
Глобальні ланцюги виробництва
Глобальна виробнича мережа

Джерело: [3]
У контексті сучасних світових тенденцій вирішальним чинником для стійкого інноваційного зростання
стає людський капітал та особливо його якість. Саме сприяння розвитку креативних особистостей здатних
генерувати ідеї та створювати нові знання чи технології, а також створення середовища, де ці ідеї могли б
реалізовуватися, має бути головним завданням держави, яка хоче розвиватися у висококонкурентному
середовищі і розраховувати на вагому роль у глобальних мережах виробництва та торгівлі.
Діагностична оцінка та планування дій щодо посилення позиції країни в конкретних глобальних
ланцюгах вартості та глобальних мережах повинна базуватися на аналізі наступних критеріїв:
1) Внутрішній можливості зацікавлених компаній:
 якість менеджменту та робочої сили;
 впровадження нових технологій;
 інноваційні можливості.
2) Макроекономічне середовище для бізнесу:
 бізнес-клімат та інституції;
 фінансовий ринок та ринок праці;
 якість та умови застосування факторів виробництва, зокрема: освіта та знання; державна політика
інновацій; стандартизація товарів та технологій; трудові та соціальні умови.
3) Міжнародний вимір:
 інфраструктура та політика забезпечення належного рівня зв‘язку (інформаційні та комунікаційні
технології);
 умови для іноземних інвестицій;
 вартість міжнародної торгівлі та політика економічної відкритості.
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Існує шість основних напрямів досліджень, що вивчає методологія глобальних мереж та ГЛВ (рис. 1).
Глобальні елементи стосуються міжнародних процесів, визначених динамікою галузі на глобальному рівні
(процес перетворення сировини в кінцеву продукцію; поширення індустрії у світовому масштабі; контроль та
управління ГЛВ провідними компаніями) [13]. Локальні виміри пояснюють, як окремі країни беруть участь у
ГЛВ (яким чином ланцюг вартості вбудований у місцеві економічні та соціальні процеси; взаємодія
корпоративних акціонерів та здатність виробників до переміщення між різними ланками ланцюга).
2. Георгафічний
вимір

Глобальні

1. Побудова
глобальних мереж

3. Структура
управління

6. Траєкторія руху
вгору ланцюгами
вартості

4. Локальний
інституційний
контекст

Локальні
5. Корпоративні
акціонери

Рис. 1. Напрями досліджень ГЛВ та глобальних мереж
Джерело: розроблено автором за [13].
Головні принципи, яких повинна дотримуватися держава для досягнення успіху на шляху успішної
інтеграції до світових мереж узагальнено на рис. 2. Розглянемо детальніше кожен із запропонованих принципів.
Залучення держави, бізнесу (та інших зацікавлених сторін) у діалог на постійній основі. Передусім,
уряд та державні органи повинні реагувати, у межах своїх компетенцій, на побажання бізнесу і максимально
швидко і прозоро вирішувати проблеми, які виникають на відповідному рівні (реалізація принципу партнерства
держави і бізнесу).
Передбачення можливої еволюції світової промисловості. Зокрема, потрібно враховувати траєкторію
розвитку світової економіки і передбачати, які галузі, можливо, втратять своє значення внаслідок розвитку
інновацій, а які навпаки будуть стрімко розвиватися. Для прикладу, через 20 років традиційні автомобілі
можуть втратити актуальність, оскільки ринок надаватиме перевагу електромобілям. Для їх виробництва та
обслуговування потрібні принципово інші підходи ніж до традиційних, і підготовка відповідних кваліфікованих
кадрів.
Оцінка викликів і можливостей, які містить у собі траєкторія розвитку економіки, а також логістики,
науки та винаходів. Впровадження робототехніки може замінити 70-90% низько-кваліфікованої робочої сили,
особливо на складальних виробництвах. Подібна ситуація спостерігається також у сільському господарстві –
застосування сучасної техніки знижує затрати робочої сили, але, з іншого боку виникає необхідність у
інженерах і спеціалістах, які здатні обслуговувати сучасну техніку. Наявність кваліфікованих працівників – це
ключове питання можливості залучення країн, що розвиваються до глобальних ланцюгів доданої вартості на
конкурентних умовах, а не як сировинний придаток чи джерело дешевої робочої сили. Інший приклад:
застосування вугілля для виробництва електроенергії. У світі країни намагаються відмовитися від вугілля у
першу чергу внаслідок забруднення довкілля та шкідливі умови праці. Враховуючи факт, що в Україні
собівартість вугілля переважно вища за ціну на ринку, то з економічної точки зору країна з постійним
дефіцитом бюджету просто не може собі дозволити добування вугілля. З огляду на це, потрібно якнайшвидше
знайти можливості альтернативного працевлаштування/ перекваліфікації шахтарів, наприклад для будівництва
тунелів, і знаходити альтернативні варіанти виробництва електроенергії за допомогою, наприклад біопалива.
Ринкова ціна тони вугілля на рівні 100 євро за тону, робить біопаливо привабливим і високоприбутковим
бізнесом.
Принциповим для інтеграції у світові мережі виробництва є розвиток логістики. Для прикладу, вироблена
в Україні деталь для німецького автомобіля повинна бути: 1) належної / кращої якості; 2) нижчої вартості, після
доставки на завод у Німеччині, ніж аналогічна вироблена в інших країнах Східної Європи; 3) позбавлена
суттєвих ризиків, можливих внаслідок, зокрема низької якості інфраструктури, бюрократичних перепон та
слабких інституцій. Будь-які адміністративні ускладнення підвищують ризики і збільшують вартість
компонентів, виготовлених в Україні.
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1. Залучення держави та бізнесу у діалог на постійній основі

2. Передбачення можливої еволюції світової промисловості
3. Оцінка викликів і можливостей, які містить у собі траєкторія
розвитку економіки, а також логістики, науки та винаходів

4. Реагування на виклики і нові можливості у проактивний спосіб

Рис. 2. Основні напрями успішної інтеграції до світових економічних мереж
Джерело: розроблено автором
Реагування на виклики і нові можливості у проактивний спосіб. Проактивність – важливий принцип, який
часто ігнорується у вітчизняних реаліях. Для ефективного розвитку міжнародних потоків товарів потрібно
заздалегідь
забезпечити
належну
інфраструктуру
та
відповідну
пропускну
спроможність
митниці/порту/терміналу тощо. Якщо передбачається зростання потреби промислового виробництва у
кваліфікованих працівниках технічних напрямків, відповідно, потрібно планувати освіту спеціалістів, які
будуть потрібні промисловості у перспективі 10 років.
Участь країни у світових мережах виробництва та торгівлі – це лише проміжна мета. Натомість,
головної уваги заслуговує питання скільки доданої вартості здатна країна отримати від цього у вигляді місць
праці, доходу, дифузії технологій, сталого розвитку тощо. На сучасному етапі здатність країни брати участь у
світових мережах виробництва та торгівлі і отримувати від цього вигоди, залежить від її залучення у ланцюги
створення доданої вартості. Таким чином, конкурентоспроможність не визначається наявністю інтегрованої
промисловості, але здатністю ідентифікувати для себе кращі позиції у ланцюгах створення доданої вартості. У
цьому випадку конкурентоспроможність може знаходитися на трьох рівнях: перший – спроможність
приєднатися до мережі, другий – здатність залишатися у мережі і третій – спроможність рухатися вгору
ланцюгом створення доданої вартості [14].
Можливості подальшого поглиблення мереживізації залежать у першу чергу від ефективності роботи і
розвитку малих та середніх підприємств (МСП). Саме МСП, як показує практика розвинених країн, є рушієм
залучення до мереж, оскільки: а) МСП часто є інноваційними підприємствами; б) не мають змоги самостійно
виробляти певний продукт/товар, тому користуються послугами аусорсингу; в) мереживізація дозволяє
зменшити кошти НДДКР, а також налагодити виробництво використовуючи обмежені людські та фінансові
ресурси; г) часто велика компанія (технологічний лідер) є стимулятором для розвитку мережі постачальників,
які отримують технології, фінансування і замовлення. З часом, МСП набувають самостійності і можуть
самостійно розвиватися вже незалежно від великої компанії сателіта.
Держава може допомогти створити систему комунікацій між підприємствами для а) ідентифікації
потенційних партнерів; б) надання консультаційних та навчальних послуг спрямованих на підвищення
ефективності їх функціонування; в) сприяння фінансування ланцюгів постачання шляхом безпосереднього
субсидування, або у взаємодії з банками і страховими компаніями надання державних гарантій та розділення
ризиків.
Серед першочергових заходів можна рекомендувати наступні: 1) створення методичних рекомендацій
та інформаційних матеріалів, для роз‘яснення можливостей експорту товарів та послуг, особливості
законодавства різних країнах, угоди про вільну торгівлю, угоди про взаємне визнання сертифікації продукції,
джерела інформації про потенційних партнерів за кордоном, вимоги до документів, необхідних для відповідної
діяльності; 2) сприяння участі українських МСП у міжнародних виставках, бізнес-форумах шляхом надання
грантів тощо; 3) організація та проведення тренінгів та програм підвищення кваліфікації, особливо що
стосуються інноваційної діяльності, міжнародного патентування, сприянню експорту і залученню до ГЛВ для
представників МСП у різних регіонах України; 4) сприяння створенню "spin-off" (фінансування компаній, що
базується на результатах досліджень) для МСП при університетах та дослідницьких закладах для максимально
швидкого впровадження інновацій у практику і виробництво.
Підсумовуючи, можна сформулювати наступні рекомендації щодо структурної модернізації економіки
за мережевим принципом:
1. Забезпечення сприятливого середовища через створення відповідної до потреб інфраструктури,
сильного правового поля, науково-технічної бази та освіти (розбудова автодоріг, залізниць, аеропортів,
відсутність додаткових адміністративних перепон для руху товарів, реальна боротьба з корупцією,
верховенство права і справедлива судова система, розбудова сучасної системи освіти (не лише вищої), і наукова
діяльність за міжнародними стандартами). Відсутність цих базових умов створює додаткові ризики і не сприяє
інвестуванню. Бізнес повинен довіряти державі та її інститутам.
2. Удосконалення і підтримка функціонування національної інноваційної системи. Інновації є однією з
головних передумов економічного зростання, а тому для успішної інтеграції у світові мережі виробництва і
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торгівлі на кращих умовах вони є критично необхідними. Права інтелектуальної власності повинні бути
захищені і для України доцільно інтегруватися у світові патентні системи (найбільш реалістичним виглядає
інтеграція в систему ЄС).
3. Розвиток необхідного людського капіталу (сучасна освіта, захист прав інтелектуальної власності та
простота створення стартапів). Наявність талантів та умов для їх реалізації є ключовим для інноваційної
діяльності та конкурування за кращі позиції у глобальних мережах. Полегшений доступ до глобальних ринків –
принципова умова успіху стартапів.
4. Підтримка і плекання співробітництва між усіма зацікавленими сторонами. Бізнес, наука та освіта
мають спільні інтереси, а якщо існує взаєморозуміння і конструктивна співпраця, підвищується ефективність
роботи кожного з них. Бізнес зацікавлений у інноваціях, які створюють науковці, з іншого боку – наука
потребує фінансування, що може забезпечити бізнес. Форми співробітництва можуть бути різними – створення
кластерів, на основі компанії технологічного лідера; стипендії кращим студентам; мобільність викладачів для
підвищення кваліфікації; ліцензійна та патентна діяльність в університетах тощо.
5. Залучення державної підтримки для модернізації існуючих процесів у промисловості. Підвищення
ефективності існуючого виробництва потенційно дає більший ефект на одиницю інвестування та менш
ризикове, тому в умовах обмежених ресурсів раціонально підтримувати наявні промислові потужності.
Інвестування/сприяння існуючим підприємствам, які мають налагоджене виробництво, зв‘язки із клієнтами і
постачальниками мають більші чіткі перспективи розвитку і шанси на успіх, часто вимагає менших
капіталовкладень, аніж повністю нові підприємства. Форма сприяння може бути різною, від пільгових кредитів
чи державних гарантій під зовнішні запозичення для модернізації виробництва, до непрямого сприяння шляхом
вдосконалення інфраструктури, що може дозволити заощаджувати кошти та час на логістичні чи інші сервіси.
6. Передбачення перспективних напрямків розвитку та спрямування зусиль на нові сектори зростання.
Бачення тенденцій та постійний аналіз розвитку світової кон‘юнктури дозволить діяти на випередження –
зменшити ризики кризових ситуацій та значних втрат при цьому, а також пришвидшити розвиток і підвищити
прибутки у секторах, що стрімко розвиваються. Важливо бачити, куди рухається науково-технічний прогрес і
світова економіка, передбачати можливі нові перспективи і також проблеми, які виникатимуть і вживати заходи
для їх попередження. Приклад – космічний туризм. Вже зараз очевидно, що частота космічних польотів буде
стрімко зростати, собівартість їх щоразу буде зменшуватися, а об‘єми ринку стрімко зростатимуть. Оскільки
Україна одна з небагатьох світових держав, яка на сьогодні володіє космічними технологіями, потрібно оцінити
перспективи участі у цьому ринку самостійно чи у співробітництві з провідними державами чи компаніями і що
потрібно для успішного приєднання до цих мереж.
Висновки. Вибір щодо залучення країни/регіону до глобальних мереж у кожному конкретному
випадку враховує багатогранність чинників, що охоплюють: рівень заробітної плати, продуктивність праці,
інфляцію, якість бізнес-середовища, рівень політичного та економічного ризику, нормативно-правові та
податкові регулятори, розвиток технологій, кластерні ефекти, що включають процеси створення доданої
вартості, логістичні операції (враховуючи вартість та швидкість), якість цифрової передачі даних, економія від
масштабу та потреби споживачів. Інші чинники, що зокрема стосуються виробництва у секторі високих
технологій, передбачають належний рівень інфраструктури, доступність талантів, захист інтелектуальної
власності, витрати на електроенергію та якість внутрішніх мереж постачань. Особлива увага має бути
зосереджена на державній підтримці малих та середніх підприємств (МСП), оскільки великі компанії часто
здатні самостійно ефективно вирішувати питання організації експорту, володіють досвідом, необхідними
ресурсами і персоналом. Залучення МСП у ГЛВ, як показує практика розвинених країн, зокрема ЄС, дає
найбільший ефект.
Роль держави у цьому процесі полягає, передусім, у максимальному спрощенні адміністрування та
організації відповідної сучасної інфраструктури, яка б не обмежувала участь у глобальних мережах, а також у
організації сприятливого для інновацій інституційного середовища (підвищення якості освіти кваліфікації
робочої сили, забезпечення функціонування ефективної системи захисту прав інтелектуальної власності,
усунення транскордонних перешкод для трансферу знань, технологій, руху товарів тощо). Виконання цих
рекомендацій дозволить не лише приєднатися до світових економічних мереж, але й поступово зміцнювати у
них свої позиції та створювати умови для подальшого розвитку, що базується на інноваційній моделі.
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Актуальність проблеми. Орієнтація на сучасні параметри економіко-екологічного розвитку
промислово розвинутих країн та використання можливостей їх застосування при розв‘язанні нагальних
господарських проблем у нашій країні є стратегічним напрямом зростання всіх сфер суспільного
виробництва. Формування та впровадження економіко-екологічних пріоритетів виступає однією з основних
ланок інноваційного розвитку та важливою складовою на шляху до сталого розвитку України.
Аналіз досліджень та публікацій. Найбільш визначальними та актуальними з даної теми дослідження
є праці А.А.Чухно, В.В.Трофимова, Є.В.Хлобистова, Л.В.Дайнеко, О.М.Кулініч, М.М.Іжа, Н.О.Сімченко,
С.Н.Бобилєва, Г.Г.Зейналова, Е.Барбієра, Е.Ванга. [1-7, 13-14]
Метою статті є дослідження передумов та особливостей становлення економіко-екологічних
пріоритетів функціонування національного господарства в умовах глобалізації.
Виклад основного матеріалу. З набуттям незалежності наша держава визначила інноваційний вектор
розвитку економіки як пріоритетний. Це пов'язано, насамперед, з тим, що наприкінці ХХ сторіччя Україна
змінила напрямок свого соціально-економічного розвитку, стала на шлях радикальних соціальноекономічних і політичних перетворень, перейшла до формування національної господарської системи. Дані
процеси відбувалися в умовах тривалої кризи національного господарства і в період зміни технологічних
епох. Внаслідок глибокого трансформаційного спаду значно збільшилось відставання України від провідних
світових держав, і вона у все більшій мірі перетворюється на країну «третього світу». [1]
До останнього часу остаточно не сформувалися передумови для переходу української економіки на
нову постіндустріальну стадію розвитку (інноваційна економіка). Сьогодні в Україні ще існують відсталі від
світових аналогів технології, техніка, швидкість удосконалення яких не витримує критики, а також їм
притаманна структура формування ВВП, де питома вага належить промисловості та сільському господарству
(в розвинених країнах - сектору високих технологій, інновацій та сфери послуг). В Україні спостерігається
низький рівень поєднання інтелектуальних ресурсів з новітніми технологіями, що не тільки визначають
перспективи господарського зростання, але і є показником рівня економічної незалежності і добробуту країни,
її національного статусу. Таке поєднання у наш час є одним з найважливіших чинників, що визначають
конкурентоспроможність національних економік у світовому господарстві.
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На жаль, сьогодні у нашій державі основними двигунами зростання національного господарства
виступають зорієнтовані на зовнішні ринки сектори промисловості, що пов'язані з переробкою первинної
сировини. Це не відповідає загальносвітовим тенденціям формування економіко-екологічного
постіндустріального суспільства, що супроводжується перебудовою економічних відносин, розширенням
сфер господарювання, використанням альтернативних ресурсів, змінами в характері праці, переходом до
нових технологій, посиленням інтеграційних процесів. Відповідно, такий стан речей, в свою чергу, здійснює
негативний вплив на екологічні процеси в країні. Соціально-економічну модель розвитку України важко
назвати ефективною. Вона характеризується низьким рівнем життя населення, незначним зростанням ВВП,
низькою часткою високотехнологічного експорту, використанням застарілих виробничих технологій,
значною часткою тіньового сектору економіки, і головне – застосуванням екологічно небезпечних
технологій.
У якості однієї з основних складових економіко-екологічного розвитку України, безперечно, варто
розглядати використання переваг новітніх екологічних технологій, спрямованих на екологізацію всієї
системи вітчизняного виробництва. В міру розвитку науково-технічного прогресу екологічні проблеми
набувають усе більш глобальний характер. Зрозуміло, розробники високих технологій не можуть обійти їх
стороною. Йдеться як про створення екологічних форм виробництва, так і про технології, створювані
безпосередньо для боротьби із забрудненням навколишнього середовища.
Як свідчить світовий досвід, одним із найбільш реальних шляхів вирішення суперечностей між
економічним зростанням і збереженням та поліпшенням стану довкілля є орієнтація на економікоекологічний збалансований розвиток. Екологізація всіх сфер людського життя, насамперед, супроводжується
впровадженням екологічних інновацій. На сьогодні прийняття управлінських рішень керівниками
відбувається з урахуванням новітніх досягнень в усіх сферах. Тому екологічні інновації відіграють
пріоритетну роль в усіх сферах виробництва, насамперед в екологічно зорієнтованих.
Новітні екологічні технології дають змогу суто ринковими методами вирішувати зазначене
протиріччя, оскільки капіталомісткі природоохоронні заходи, економічно недосконалі, а різноманітні
заборони і санкції лише погіршують і без того скрутний фінансовий стан вітчизняних підприємств, звужують
можливості реалізації наявних ринкових можливостей їх розвитку. Разом із тим, вітчизняна практика
свідчить [4], що при низькій інноваційній активності підприємств частка новітніх екологічних технологій (на
відміну від економічно розвинених країн [5]) є дуже незначною. Це пояснюється, зокрема, недосконалістю
механізмів стимулювання екологічно орієнтованої інноваційної діяльності та екологічного споживання,
високим комерційним ризиком.
Модель розвитку з використанням новітніх екологічних технологій, як варіант програмування
розвитку нашої країни, вже більше 10 років намагаються обстоювати різні владні структури та політичні
сили на рівні державного управління. Цей проект передбачає досягнення підвищених темпів економічного
розвитку та зростання рівня життя населення при збереженні його демографічної динаміки. При цьому в
нього закладене суттєве збільшення коефіцієнту корисної дії технологій та використання ресурсної бази
країни. Останнє дає змогу значно скоротити ефекти негативних наслідків економічного росту, суттєво
збільшити не тільки рівень, а й якість життя населення, значно скоротити існуючі ресурсні втрати, що
традиційно веде лише до погіршення якості природнього середовища. Поряд з цим треба відмітити, що
забезпечення економічного зростання не створює достатніх можливостей для уникнення втрат виробничих
потужностей і зниження якісних параметрів довкілля. Тому, на наш погляд, цей проект не задовольняє
вимоги сталого розвитку. Сьогодні в економіці нашої держави існує економічна криза, що, зокрема,
супроводжується збільшенням частини традиційних технологій і обладнання у більшості виробничих
процесів. Разом із тим, зниження рівня модернізації та оновлення основних фондів призводить до зростання
інтенсивності експлуатації природних ресурсів, кількості та ризику виникнення аварій і техногенних
катастроф, що спричиняє поглиблення екологічної кризи. У даному контексті, формування економікоекологічних пріоритетів та розробка виважених механізмів їх реалізації має стати один із провідних завдань,
вирішення якого сприятиме підняттю національного господарства до рівня світових стандартів.
Економіко-екологічні пріоритети сталого розвитку України на сучасному етапі полягають у переході
від здійснення окремих і навіть комплексних природоохоронних заходів до розробки та реалізації концепції
всебічного застосування новітніх екологічних технологій у суспільному виробництві та інших сферах
діяльності. Саме у цьому полягає сутність взаємної обумовленості досягнутого рівня раціоналізації
природокористування, якості навколишнього середовища, стану природно- ресурсного потенціалу, з однієї
сторони, та перспектив розвитку економіки – з іншої. [6, ст.5] Досягнення цієї важливої мети неможливе без
прискорення застосування новітніх технологій, екологізації інноваційної та інвестиційної політики,
створення системи державного стимулювання ресурсозберігаючих і природоохоронних розробок, перегляду
системи законодавчих актів та приведення їх у відповідність до вимог стратегії сталого розвитку і
екологічної безпеки.
В межах новітніх екологічних технологій варто виділити декілька їх пріоритетних напрямів,
використання яких у національному виробництві нівелює, або ж зведе до мінімуму шкідливий вплив
економічного розвитку на природнє середовище. Серед них, передусім, варто виокремити екологічно чисті
технології виробництва; технології, що забезпечують екологічно безпечне поводження з відходами,
включаючи утилізацію накопиченого раніше екологічного збитку; технології та системи моніторингу, оцінки
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та прогнозування стану довкілля, надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, негативних
наслідків зміни клімату, включаючи інноваційні засоби інструментального контролю забруднення; технології
раціонального природокористування, забезпечення екологічної безпеки і нових екологічних стандартів життя
людини тощо.
Серед проблем формування новітніх економіко-екологічних пріоритетів розвитку слід, в першу
чергу, відмітити те, що технології екологічної спрямованості потребують досить великих фінансових
вкладень. Окрім того, економічний ефект від їх реалізації, як правило, менший, ніж від впровадження інших
технологій, що робить невигідним вкладання обмежених коштів у ці проекти. Існуючий сьогодні
економічний механізм відбору, оцінки та впровадження екологічних технологій, капіталовкладень у
природоохоронні заходи не достатньо враховує специфіку даних технологій, надаючи перевагу більш
швидкому розвитку національної економіки, що в свою чергу призводить до погіршення екологічної ситуації
в країні та за її межами. [7, ст.109] Важливий пласт новітніх екологічних технологій, особливо актуальних
для України, – це технології, що сприяють зростанню екологічно чистої енергетики. Серед вітчизняних
науковців панує думка, що сталий розвиток України можливо забезпечити лише шляхом використання
принципово нових технологій, заснованих на нетрадиційних джерелах енергії, і в цілях проективного
управління, зорієнтованих на якість життя населення. [8, ст.154]
Варто зазначити, що перші кроки на шляху формування економіко-екологічних принципів
функціонування вітчизняної економіки були здійснені ще на початку зародження незалежності нашої держави.
Зокрема, йдеться про закон щодо енергозбереження. У березні 2009 р. були внесені зміни до Закону України
«Про загальнодержавну програму подолання наслідків чорнобильської катастрофи на 2006 – 2010 рр.» [9],
«Земельного кодексу України» (остання редакція від 1.01.2017 р.) [10] та Закону України «Про
електроенергетику» (остання редакція 1.01.2017 р.) [11] щодо стимулювання використання альтернативних
джерел енергії. Український ринок альтернативної енергетики надзвичайно привабливий для іноземних
інвесторів. Завдяки «зеленому» тарифу тут можна заробляти більше, ніж у деяких країнах ЄС. Втім, цьому
заважають вибірковість та протекціонізм. Саме тому іноземні інвестори не поспішають в Україну. Такі
проблеми, як корупція та недостатній захист інвестицій, відлякують зарубіжні фірми. Окрім того, іноземні
інвестори доречно вказують на те, що в Україні віддається перевага майже виключно вітроенергетиці та
сонячній енергії. Натомість ціла низка екологічних технологій, таких як виробництво біогазу на основі відходів
тваринного походження і газу сміттєзвалищ, гальмуються.
Розгляд зазначених проблем щодо можливостей впровадження нових економіко-екологічних
пріоритетів та застосування новітніх екологічних технологій у вітчизняній економіці, свідчить, що на
офіційному рівні в Україні вирішення питань у сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів є
провідним напрямом державної політики у здійсненні соціально-економічних реформ, необхідною складовою
формування умов сталого розвитку. Одним з вихідних, ключових елементів цього процесу є саме екологічні
технології як основа екологізації економіки країни. У цьому зв‘язку, становлення пріоритетів економікоекологічного розвитку може істотно підвищити екологічну спрямованість механізму господарювання. Тому
стає необхідним розширення екологічних пріоритетів у напрямках інноваційної політики; залучення інвестицій
в екологічне оздоровлення і відродження природного потенціалу; розвиток екологічного підприємництва,
створення екосоціотехнопарків; постійне удосконалювання систем управління впровадженням екологічних
технологій у виробництво; формування еколого-інноваційного потенціалу реґіонів і відповідних інноваційних
інфраструктур. [12]
Забезпечення прискореного рівня економіко-екологічного розвитку у нашій країні можливе за умов
створення реальних можливостей для впровадження вже розроблених вітчизняними вченими екологічних
технологій, насамперед, перспективних з точки зору концепції сталого розвитку. Для повної картини розуміння
перспектив формування економіко-екологічних пріоритетів розвитку економіки України, варто розглянути
альтернативні моделі екологізації вітчизняного виробництва. Аналіз сучасного стану розвитку базових галузей
української економіки дозволив зробити висновки про те, що сьогодні економічний потенціал галузей України
характеризується низькою ефективністю виробництва внаслідок недостатньо виваженої структури народного
господарства, оскільки значне місце в ній займають видобувні галузі, що поглинають величезні суми
капітальних вкладень з їх низьким господарським ефектом. Інфраструктурні галузі національної економіки
характеризуються технологічною відсталістю, майже повною моральною і фізичною зношеністю основних
засобів виробництва, що привело до високої сировинної, матеріальної, енергетичної і електричної місткості.
Економіко-екологічний напрями розвитку нашої держави орієнтують на вирішення таких важливих
проблем, як комплексне використання природно-ресурсного потенціалу України і його економічна оцінка. Для
підвищення екологічної безпеки також необхідно проводити визначення джерел усіх видів утворення,
переробки та знешкодження особливо небезпечних промислових відходів. Зменшення негативного впливу
галузей промисловості на навколишнє середовище – це складне соціально-економічне і технічне завдання, що
вимагає пошуку оптимальних методів застосування комплексних природоохоронних заходів. З огляду на це,
конкретні альтернативні моделі розвитку екологізації виробництва в Україні передбачають якісно новий підхід
до визначення пріоритетних напрямків дій по всім галузям економіки. Зокрема:
У вугільній промисловості: впровадження процесів видобутку вугілля без вилучення відпрацьованої
породи на поверхню; максимальне використання метану, що виділяється з вугільних пластів; забезпечення
збагачення всього об‘єму видобутого вугілля для потреб енергетики з метою зменшення викидів двооксиду
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сірки; відтворення системи профілактики займання та гасіння породних відвалів шахт та вуглезбагачувальних
фабрик.
В енергетиці: впровадження методів спалювання палива у псевдозрідженому (киплячому) шарі;
розробка та впровадження комбінованих методів пригнічення оксидів азоту та діоксид сірки від котлоагрегатів,
розвиток альтернативної енергетики.
У металургії та коксохімічному виробництві: впровадження безкоксової металургії; перехід на
електродуговий та конвертерний спосіб виробництва сталі; розширення застосування сухого способу гасіння
коксу, а також гасіння коксу чистою (знефеноленою) водою; повне очищення коксового газу від сірководню.
У транспортній галузі: комплекс заходів, у тому числі регулювання двигунів, перехід на газоподібне
паливо, виключення етилованого бензину, використання нейтралізаторів токсичних вихлопів, вдосконалення
системи контролю за викидами автотранспорту та інші [13, cт. 215-217].
Окрім того, для економіко-екологічного розвитку та екологізації виробництва в нашій країні необхідно
виконати ряд невідкладних заходів. Серед них необхідно, в першу чергу, звернути увагу на перехід на
екологічно чисті технології на всіх виробництвах; оснащення джерел викидів ефективним пилогазоочисним
обладнання; підвищення рівня технічного стану та експлуатації діючого обладнання; розробку та впровадження
регіональної інформаційної системи; накопичення бази даних та впровадження реєстру викидів забруднюючих
речовин з використанням засобів електронно-обчислювальної техніки за відповідними програмними
комплексами.
Висновки. З метою створення умов щодо виходу з економічної кризи та досягнення на цій основі
стабілізації роботи галузей матеріального виробництва, покращення екологічного стану, на нашу думку,
важливим є проведення структурної перебудови вугільно-енергетичного, хіміко-металургійного,
машинобудівельного та будівничого комплексів; розробка та впровадження прогресивних ресурсноенергозберігаючих технологій та обладнання у промисловості, на транспорті та у побуті; розробка та
впровадження ефективних безвідходних технологій, технічних рішень та обладнання для очищення
промислових викидів та стоків; підвищення стійкості та надійності роботи комунальних підприємств у напрямі
розробки та удосконалення прогресивних технологій у каналізуванні, тепло та водопостачанні; зниження
вартості будівництва за рахунок широкого застосування прогресивних нематеріаломістких енергозберігаючих
конструктивних та технологічних рішень, використання промислових відходів та вторинних ресурсів;
оновлення виробництва з переходом на випуск високоліквідної конкурентоздатної продукції на базі створення
та впровадження високоякісного обладнання, розробки нових матеріалів з високими експлуатаційними
властивостями та засобів їх одержання.
Необхідною також є розробка науково-технічних програм з охорони навколишнього природного
середовища, з метою досягнення інноваційних екологічно безпечних умов функціонування виробництв
підприємств – основних забруднювачів довкілля шляхом розробки і впровадження заходів, спрямованих на
збереження і зниження гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в зонах впливу підприємства на
повітряний простір, природні водні об'єкти і земельні ресурси, дотримання норм розміщення, знешкодження
відходів, досягнення нормативного рівня шумового, електромагнітного і радіаційного забруднення.
Формування економіко-екологічних пріоритетів вимагає перехід через декілька етапів технологічного
розвитку. Це передбачає забезпечення послідовності вдосконалення техніки і технологій, які мають
цілеспрямовано створюватися державою в науці, освіті, інноваційному підприємництві через наукову,
промислову, освітню та економічну політику в цілому з метою планомірного досягнення реалізації стратегії
сталого розвитку національної економіки. Пріоритетами економіко-екологічного розвитку нашої держави тут
мають бути, передусім, використання новітніх матеріалів, техніки, технологій функціонування вітчизняного
виробництва.
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Анотація. В статті досліджується проблема розвитку суспільного сектору економіки в умовах
інноваційних змін в соціально-економічному та інституціональному середовищі. Розкрито смисл і значення
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Аннотация. В статье исследуется проблема развития общественного сектора экономики в условиях
инновационных изменений социально-экономической и институциональной среды. Раскрывается смысл и
значение методологии IDEFO по институциональному обеспечению общественного сектора и его подфункций.
Подчеркивается роль финансирования общественного сектора и определения его источников, что приводит к
реализации конкретних моделей развития.
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MODERNIZATIONAL MODELS OF INNOVATIONAL DEVELOPMENT OF THE ECONOMY SOCIAL
SECTOR
Abstract. The article investigates the problem of development of the public sector of the economy in the
conditions of innovative changes in the socio-economic and institutional environment. The meaning and meaning of
IDEFO methodology on institutional provision of the public sector and its functions are revealed. Emphasizes the role
of financing the public sector and identifying its sources, which leads to the implementation of certain models of social
development.
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Актуальність проблеми. Формування і становлення суспільного сектору в економіці інноваційного
типу – це складний і багатоплановий процес. Він охоплює інтереси великої кількості галузей, інститутів,
підприємств і організацій, сотні тисяч людей, які працюють на них. Для України сьогодні проблема вирішення
завдань суспільного сектору носить принциповий характер. Хоча це питання не раз обговорювалося урядом
країни, але поки реалізація поставлених завдань здійснюється занадто повільно. Разом з тим діяльність
суспільного сектору, як показує міжнародний досвід, особливо тих країн, які демонструють високі соціальні
стандарти життя, має входити в ряд першочергових завдань, які повинен вирішувати уряд, державні організації
і соціальні інститути. В цій ситуації виникає проблема виявлення методів і засобів, які забезпечують реалізацію
розроблених моделей і програм в парадигмі матеріального рівня життя населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема суспільного сектору економіки в останні роки
зайняла одне з важливих місць в економіко-теоретичних дослідженнях. Велику увагу виявленню сутності
суспільного сектору економіки приділяють в своїх розвідках
О.В. Длугопольський, Л.І. Якобсон,
С.Б.Белоусова, І.В. Малахова, І.А. Погосов та інші. Структурні сегменти суспільного сектору аналізують
А.Ю.Штурба, Є.Н.Жильцова, А.А. Голубева. Роль суспільного сектору в розвитку добробуту населення
досліджують Н.В. Федірко, Д.П. Єфремов, Є.В. Соколова. Разом з тим поза увагою дослідників залишається
модернізаційний аспект суспільного сектору економіки.
Мета статті полягає в аналізі і дослідженні інноваційних механізмів розвитку сучасної економіки, які
обумовлюють зміну інституціональної архітектоніки соціально-економічного процесу з метою досягнення
відповідного рівня матеріального життя і соціальних стандартів в рамках суспільного сектору економіки.
Виклад основного матеріалу. В загальному вигляді розвиток суспільного сектору економіки України
в перспективі може проходити в чотири етапи, які бажано реалізовувати паралельно та одночасно. Перший етап
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– це зосередження уваги на провідних і першочергових потребах населення України, які стосуються
забезпечення соціальними благами: охорона здоров‘я, освіта, соціальне житло, соціальний транспорт тощо.
Тобто всеохоплююче застосування стратегії виконання соціальних програм [2, с. 52].
На другому етапі досягнення мети розвитку суспільного сектору в контексті економічної модернізації
уряду країни не обійтись без застосування моделі «відкритих інновацій». За даної моделі, створивши ринковоконкурентні інститути, можна стимулювати залучення прямих іноземних інвестицій і на основі активності
ТНК, створити нові венчурні підприємства та великі компанії з високим науково-технічним рівнем розвитку.
Завдяки цьому відкриваються нові перспективи забезпечення соціальними благами в результаті виконання
соціальних програм.
Ефективне застосування моделі «потрійної спіралі» [3, с. 351] можна розглядати як третій етап
розвитку суспільного сектору. На даному етапі потрібно формувати стійкий взаємозв‘язок і ефективну
взаємодію між бізнесом, урядом та інститутами інноваційного розвитку. В результаті буде досягнутий рівень
життя, відповідний рівню розвитку економіки, заснованої на інноваційних технологіях.
На четвертому етапі доцільно розглядати можливість практичної моделі суспільного сектору
«конкурентоспроможність – інновації – добробут» [6, с. 10], для якої перспективним стає тісний взаємозв‘язок
всіх рівнів управління. Передбачається, що уряд, нарівні з бізнесом, активно інвестуватиме в наукомісткі
інноваційні проекти з високим ризиком та довгостроковим горизонтом планування розвитку суспільного
сектору в рамках соціальної політики держави.
Враховуючи дану обставину, розвиток соціально орієнтованої економіки України повинен проходити в
системі послідовних зв‘язків на зразок: «ідея – виробництво – ринок інновацій – економіка»; «влада – бізнес –
соціум – людина»; «знання – вміння – навики – творча особистість/реформатори»; «конкуренція – кооперація –
колаборація – соціальна діяльність»; «наука – нова технологія – виробництво – соціальний продукт – соціальні
послуги»; «добровільні фінансові вливання – фінансування проектів соціального розвитку – додаткове
фінансування соціальних благ»; «неформальні звичаї, традиції – формальні норми, правила, закони – простір
соціального сектору економіки».
Зазначимо, що при формуванні та становленні суспільного сектору економіки в парадигмі економіки
інноваційного типу, котрий відповідав би вимогам, що ставляться перед його перспективами урядом нашої
країни і Європейського Союзу, а також запитам суспільства і людини, та виконували б покладені на неї функції,
доцільно застосувати методологію структурно-функціонального моделювання IDEF0 (початково SADT –
Structured Analysis & Design Technique) на базі програмного забезпечення ERwin Model Navigator n7.3. IDEF0 –
Function Modeling – методологія функціонального моделювання і графічного опису процесів, призначена для
формалізації та опису бізнес-процесів. Остання редакція стандарту IDEF0 зі змінами й доповненнями
обмеженого та рекомендаційного характеру була розроблена Національним інститутом по Стандартам і
Технологіям США (NIST) [3, с. 351].
В IDEF0 розглядаються логічні зв‘язки між роботами, зроблено акцент на ієрархічному представлені
об‘єктів. Стандарт IDEF0 описує сукупність методів, процедур і правил, що призначені для побудови
функціональної моделі об‘єкта будь-якої предметної області.
Контрольованість,
регулювання, управління
(норми, правила, стратегії,
процедури, якими
керуються роботи)
Вхід (матеріали або
інформація, які потрібні
для реалізації процесу з
метою отримання
результату на виході)

Вид роботи
(конкретний процес, функція або
задача що відбувається чи
виконується протягом
визначеного часового проміжку
та має результат)
0р.

Механізми
(ресурси, котрі
виконують
роботи)

Вихід (матеріали або
інформація, які
виробляються внаслідок
проведених різного роду
видів робіт)

0

Виклики (розподіляють або поєднують
інформацію між моделями, елементами даної
моделі, можуть «відсилати» (повертати) для
отримання додаткової інформації до інших
моделей, а також дозволяють проводити опис
в інших категоріях і термінах)

Рис. 1. Загальний вигляд діаграми за методологією стандартів IDEF0 (джерело: Краус Н.М.)
Джерело:[4, с. 352-353]
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Функціональна модель відображає функціональну структуру об‘єкта, тобто продуковані ним дії та
зв‘язки між цими діями. Результатом застосування даного стандарту є процесно-просторова модель
інституціонального забезпечення інноватизації економіки, котра складається з діаграм, фрагментів текстів,
глосаріїв, що мають посилання один на одного. Дане програмне забезпечення дасть нам змогу досконаліше
змоделювати можливі взаємозв‘язки та взаємовпливи між адміністративними, організаційними, структурними
та фінансово-економічними зрушеннями [3, с. 352]. Зокрема в ході становлення суспільного сектору економіки
в просторі розвитку економіки інноваційного типу.
В процесі розробки стратегії соціального розвитку в зазначеному контексті, потрібно враховувати
діаграми, котрі в якості головних складових моделей інноваційної економіки показують динаміку розвитку
суспільного сектору. Всі функції й інтерфейси на діаграмах представлені як блоки та зв‘язки. Місце з‘єднання
зв‘язку з блоком визначає тип інтерфейсу. Конкретну роль взаємодії демонструють зв‘язки, що покладені до
основ прямокутника, який демонструє систему, в нашому випадку інноваційну економіку (рис. 1).
Модель IDEF0 дає уявлення про суспільний сектор в просторі інноваційної економіки як цілісної
системи. На рис. 3 подано прямокутник із взаємодіями, що виходять за межі інноваційності економіки в процесі
реалізації соціальних програм суспільного сектору, що характеризується повним набором взаємодій із
зовнішнім середовищем та його інститутами.
Для того, щоб активізувати діяльність суспільного сектору в процесах інноватизації економіки України,
в якості базових (вихідних) даних, слід взяти фінансово-економічні та людські ресурси з його соціальним
капіталом, соціальні проекти, об‘єкти суспільної власності. Управлінський вплив на соціальну економіку
мають: стратегія розвитку суспільного сектору України в умовах глобалізаційних викликів; стратегія
збалансованого розвитку «Україна – 2030»; загальнодержавні та регіональні програми розвитку суспільного
сектору; загальнодержавне і регіональне законодавство по суспільному сектору; світові тенденції в сфері
інновацій і технологій в розвитку суспільного сектору; діяльність регулюючих, нормативних і когнітивних
інститутів по реалізації завдань суспільного сектору в Україні [7].
До механізмів реалізації суспільного сектору економіки пропонується відносити запити малого і
середнього підприємництва, корпорацій, що працюють у сфері соціальної політики, інформаційні ресурси. Під
інформаційними ресурсами розуміється інформація про різні програми, що спрямовані на підвищення
ефективності та результативності розвитку суспільного сектору в програмах інноваційного розвитку економіки
України. Результатом процесно-просторової моделі інституціонального забезпечення суспільного сектору,
тобто «виходом моделі», який очікуємо отримати, вважаємо високі показники оцінки ефективності від
інноваційної діяльності [3, с. 11-12].
Важливою особливістю методології IDEF0 є поступове уведення всіх рівнів деталізації
інституціонального забезпечення суспільного сектору після уточнення/конкретизації діаграм, в яких
відображена модель. Мова йде про те, що функції «розкладаються» (підлягають декомпозиції, діляться), а
блоки, які позначають дані функції вказаного забезпечення, конкретизуються, уточнюються, деталізуються.
Початково-базова функція інституціонального забезпечення суспільного сектору забезпечує діяльність його
підфункцій, які конкретизують досягнення поставлених завдань суспільного добробуту.
Наступним етапом функціонування моделі є «розкладання» підфункцій базової функції суспільного
сектору. Така конкретизація інституціонального забезпечення суспільного сектору робить помітними основні
рівні його деталізації. Кожний з елементів композиційних програм демонструє внутрішню будову початкового
блоку інституціональне забезпечення суспільного сектору економіки.
В якості основних підфункцій виділено основні стадії розвитку суспільного сектору в просторі
соціально орієнтованої економіки, що здійснюють ключовий вплив на її інституціоналізацію. Виокремлюються
наступні підфункції:
фінансово-економічне забезпечення;
формування інноваційної інфраструктури
суспільного сектору; формування допоміжних складових структурних елементів (інститутів розвитку)
інноваційної економіки, що приймають участь у реалізації завдань суспільнго сектору; безпосереднє виконання
завдань і проектів суспільного сектору (забезпечення соціальними благами); розробка і внесення корективів
стосовно механізмів впливу на процеси по забезпеченню соціальними благами населення країни; підготовка
кваліфікованих кадрів по соціальній діяльності для розробки проектів в модернізації суспільного сектору [4].
Кожна з цих підфункцій реалізується в умовах дії управлінських впливів державного апарату.
Допоміжним управлінським зв‘язком, для всіх підфункцій, виступає зворотній зв‘язок у вигляді коригуючих
впливів. Саме вони дають змогу керувати процесом формування і становлення соціально орієнтованої
економіки та гарантувати успішну результативність «на виході» моделі інституціонального забезпечення
суспільного сектору економіки.
Зазначимо, що для підфункції «Фінансово-економічне забезпечення» фінансові ресурси є вхідними
даними. Результатом роботи даного вузла є реальні цільові фінансові ресурси, що спрямовуються на конкретні
програми розвитку суспільного сектору економіки України. Фінансові ресурси є одним із механізмів реалізації
підфункцій, реалізація яких обумовлена наявністю насамперед фінансового ресурсу [3, с. 352].
Формування і становлення суспільного сектору в просторі проектів реформи по модернізації економіки
і реформуванню соціального життя повинно здійснюватися насамперед в руслі програм Міністерства
соціальної політики і недержавних благодійних фондів по реалізації соціальних програм. Ці фонди є в Україні
та працюють разом з Міністерством соціальної політики, але вважаємо, що одним із принципів їх роботи має
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стати принцип консолідації фінансових активів в межах програм розвитку простору суспільного сектору в
контексті зростання потреб населення по досягненню європейського рівня добробуту [5].
Ми вважаємо, що така консолідація повинна відбуватися за рахунок коштів з місцевих джерел
фінансування (обласні бюджети, вкладення комерційних бізнес-структур), а також регіональних та
міжнародних. Окрім того, формування консолідованих фінансових активів, вище вказаних фондів, підвищує
мотивацію суб‘єктів соціальної діяльності, враховує інтереси всіх учасників процесу розвитку суспільного
сектору, посилює співпрацю економічних агентів в рамках потрійної взаємодії: влада (держава) – економіка
(бізнес) – добробут (благо).
Необхідно враховувати, що основним джерелом фінансування суспільного сектору постає держава
(МСП) та різного роду недержавні організації, які відповідають пріоритетним напрямкам розвитку соціально
орієнтованої економіки як в Україні, так і в ЄС та інших розвинених країнах світу. В даній ситуації інструменти
соціальної діяльності (фонди, інвестиції, благодійні внески, волонтерський рух тощо) по реалізації соціальних
програм, окрім бюджетних асигнувань, що виділяються державою для підтримки суспільного сектору,
базуються і на відрахуваннях коштів підприємств, об‘єднань та організацій й добровільних внесків юридичних
та фізичних осіб. Відрахування коштів підприємств відбуваються у розмірі до 1% обсягу реалізації продукції
(робіт, послуг) з віднесенням цих коштів на собівартість продукції (послуги) [3, с. 356].
Важливо залучати гранти, програми яких є результатом ефективно-працюючих міжнародних фондів.
Такі програми дають можливість працівникам ВНЗ, НДІ та медичним установам подолати перешкоди на шляху
комерціалізації (проведення маркетингових досліджень, вивчення перспектив захисту суспільної власності [1, с.
77], вдосконалення розробок-новинок, створення прототипів) соціальних благ.
Одним із фінансових джерел розвитку інституту суспільного сектору можуть бути кошти «бізнесангелів» як офіційних, так і тіньових. «Бізнес-ангели» – це приватні інвестори, що можуть об‘єднуватися в
асоціації (наприклад, за регіональним принципом) з метою вкладення своїх вільних коштів не лише в
інноваційні проекти, але і в розвиток соціальної сфери.
На дане фінансування слід звернути особливу увагу уряду, який повинен створити для «бізнес-ангелів»
вигідні і безпечні умови для ведення соціально-орієнтованої діяльності. Участь «бізнес-ангелів» потрібна,
оскільки процес вкладення ними коштів є швидким, ефективним, незабюрократизованим, гнучким. Уряду
України слід «закласти фундамент» довіри та бажання в «бізнес-ангелів» вкладати кошти в реалізацію
ініційованої соціальної діяльності по розвитку суспільного сектору.
Для реалізації стратегії формування інноваційної структури суспільного сектору необхідні: створення
єдиного інноваційно-інформаційного простору в рамках суспільного сектору економіки та в секторальному і
територіальному розрізах; взаємозв‘язок та взаємодія економічних організацій й соціальних установ з
профільними підприємствами по реалізації суспільного добробуту; «діалог» з представниками соціальногромадських організацій, що базується на взаєморозумінні і взаємосприйнятті позицій та інтересів [1, с. 74].
Ключовими принципами цієї стратегії повинні бути: відкритість (постійний моніторинг зовнішнього
середовища, вивчення, аналіз і адаптація до особливостей центру світового, провідного досвіду в сфері
розвитку суспільного сектору); вдосконалення (постійна зміна та вдосконалення шляхом проектного методу
навчання, кейс-методів, бізнес-стимуляцій) стратегій розвитку суспільного сектору; соціальне
співробітництво/співпраця (наприклад, міжнародна співпраця в рамках реалізації спільних міжнародних
освітніх і соціальних проектів на базі українських ВНЗ та НДІ); сприяння розвитку індивіда шляхом створення
комфортних морально-психологічних умов у колективі (команді), що працює над проектами розширення сфери
соціально-орієнтованої економічної діяльності. Очікуваний результат роботи даної стратегії – ефектно
працюючі елементи суспільного сектору економіки, що потребує надання ним високоякісного
адміністративного супроводження і обслуговування по реалізації соціальних програм. Доцільно зауважити, що
всі стратегії розвитку суспільного сектору повинні мати свою внутрішню концепцію соціального розвитку, але
в рамках «Доктрини збалансованого розвитку України до 2030 року» [7].
Концепція суспільного розвитку в межах регіонів або міст повинна містити перелік соціальних заходів,
які мають першочергове значення для розвитку соціальної сфери і добробуту громадян, з перспективними
планами, напрямками, моделями, галузевими програмами розвитку суспільного сектору і механізмами
координацій його підсистем.
Вказані стратегії для реалізації запланованих програм повинні долучати розробку нових законодавчих
документів, які стимулюють створення, підтримку, використання соціальних програм, їх оцінку у вартісних
показниках, розробку критеріїв, програм підготовки і перепідготовки адміністративних кадрів механізмів
зворотного зв‘язку, які в цілому створюють соціально-владний та громадсько-адміністративний простір для
розвитку суспільного сектору [8].
У випадку отримання позитивних результатів щодо реалізації моделей і програм по досягненню якості
життя стратегія розвитку суспільного сектору в інституціональному просторі і процесі соціально орієнтованої
економіки має всі можливості стати ефективною. А це означає, що під реалізацію проекту даної стратегії
потрібні реальні фінансові ресурси. Стратегія розвитку суспільного сектору повинна стати моделлю, на яку
повинні орієнтуватися всі інститути, задіяні в процесі реалізації соціальних програм. Урядові організації, які
беруть участь в їх фінансуванні, можуть стати прикладом для інноваційної економіки, яка орієнтована на
досягнення соціального добробуту [9].
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Реалізація стратегії розвитку суспільного сектору в просторі вітчизняного інституціонального
середовища буде сприяти створенню умов для продуктивного функціонування модернізаційних процесів у
вітчизняній економіці, яка йде по шляху інтенсивного реформування. Основними умовами функціонування
економіки в процесі реформування є забезпечення діяльності сектору суспільного управління. Це означає
забезпечення законодавчих основ економічних реформ, організація і регулювання грошового обігу, підтримка
конкурентного середовища, макроекономічне регулювання соціально-економічного розвитку, що посилює
позиції суспільного сектору економіки [5].
Дана обставина на практиці обумовить збільшення соціально значимих послуг для населення;
зменшить виникнення несприятливих фактів в процесах реалізації заходів по збільшенню ефективності
діяльності елементів суспільного сектору; посилить ефективність використання макроекономічних
інструментів по підвищенню результативності функціонування підсистем суспільного сектору; сприятиме
модернізації економіки підприємств і компаній, які в процесі своєї діяльності здійснюють соціальноблагодійницькі послуги; підвищить соціальні стандарти життя населення з метою виходу на європейські
соціальні стандарти споживання; дозволить уникнути можливих диспропорцій при формуванні соціально
орієнтованої економічної діяльності в межах всіх рівнів економічної агрегації та завчасному виявленню і
створенню нових підсистем суспільного сектору [10].
В Україні практика планування соціально-орієнтованої діяльності державного, муніципального,
суспільного секторів ґрунтується на принципі «існуючих напрацювань» («що маємо – те і розвиваємо») [3, с.
367]. Якщо ж ми плануємо стратегію розвитку суспільного сектору і напрями досягнення європейських
соціальних стандартів в ситуації геополітичних викликів, то уряд України повинен спиратися на підтримку
вітчизняних організацій – державних і приватних, діяльність яких спрямована на реалізацію державних програм
по підвищенню рівня життя народу.
Вирішення даних завдань відкриває українській державі перспективи більш інтенсивно інтегруватися в
економіку і соціальну практику ЄС, і, по мірі необхідності, залучати фінансові та інші ресурси до вирішення
стратегічних завдань розвитку суспільного сектору. В свою чергу, вирішені соціальні проекти формуватимуть
нове інституційне середовище, в якому будуть створюватися нові «точки росту» суспільного сектору.
Висновки. Потенціальне і довготривале зростання соціальних стандартів і якості життя населення
неможливе без системних та систематичних інновацій, довготривалого зростання підсистем та основних
сегментів суспільного сектору. Стрімкий розвиток економіки, яка побудована на інноваціях, пред‘являє
особливі вимоги, шляхи, заходи по інституціоналізації та структуруванню діяльності суспільного сектору.
Формування інноваційної економіки впливає на структуру суспільного сектору, що вимагає перегляду методів
управління як науково-технічним комплексом України, так і соціальною політикою уряду. В даних обставинах
є потреба в здійсненні переходу від відомчого (міністерського) рівня управління соціальною політикою й
інноваціями до міжвідомчої координації науково-технологічного і соціально-орієнтованого розвитку.
Зрозуміло, це потребує інституціональної перебудови управління соціальною політикою та стратегіями
розвитку суспільного сектору на макро- та мікрорівні, а також більш тісної координації державних та
регіональних програм.
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ПРОБЛЕМА РОЗПОДІЛУ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ МІЖ ЛАНКАМИ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ
СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ КРАЇН
Анотація. У статті здійснюється аналіз закономірностей розподілу доданої вартості між ланками
глобальних ланцюгів створення вартості для виявлення тих видів діяльності, що створюють вищу додану
вартість. Підкреслюється, що здійснення країною економічної модернізації можливе не лише завдяки
створенню більшої частки вітчизняної доданої вартості в експорті, а й завдяки збільшенню її абсолютних
обсягів. Пропонується власний підхід до оцінки закономірностей розподілу доданої вартості у межах
глобальних ланцюгів створення вартості для емпіричної перевірки припущення про існування т. зв.
«усміхненої» кривої.
Ключові слова: глобальні ланцюги створення вартості, економічна модернізація, «усміхнена» крива,
додана вартість, відстань до кінцевого споживача.
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ПРОБЛЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ МЕЖДУ ЗВЕНЬЯМИ
ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ CТОИМОСТИ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАН
Аннотация. В статье осуществляется анализ закономерностей распределения добавленной
стоимости между звеньями глобальных цепочек создания стоимости для выявления тех видов деятельности,
которые создают более высокую добавленную стоимость. Подчеркивается, что осуществление страной
экономической модернизации возможно не только благодаря созданию большей доли отечественной
добавленной стоимости в экспорте, но и благодаря увеличению ее абсолютных объемов. Предлагается
собственный подход к оценке закономерностей распределения добавленной стоимости в рамках глобальных
цепочек создания стоимости для эмпирической проверки предположения о существовании т. н.
«улыбающейся» кривой.
Ключевые слова: глобальные цепочки создания стоимости, экономическая модернизация,
«улыбающаяся» кривая, добавленная стоимость, расстояние до конечного потребителя.
Kravtsova I. V., PhD student at the Department of International Economic Relations and Business at the Institute of
International Relations of the National Aviation University
THE PROBLEM OF VALUE ADDED DISTRIBUTION BETWEEN STAGES OF GLOBAL VALUE
CHAINS IN THE CONTEXT OF COUNTRIES’ ECONOMIC UPGRADING
Abstract. The article analyses the regularities of value added distribution between stages of global value
chains to identify the activities creating more value added. It is emphasized that country may perform economic
upgrading not only through creating larger share of domestic value added in exports, but also through increasing its
absolute volumes. Author’s own approach to estimation of regularities of value added distribution within global value
chains for empirical verification of hypothesis about the existence of so-called smiling curve is put forward.
Key words: global value chains, economic upgrading, smiling curve, value added, distance to final demand.
Актуальність проблеми. За останні два десятиліття прискорення науково-технічного прогресу,
зниження торгових бар‘єрів, інвестиційна лібералізація призвели до розвитку глобальних ланцюгів створення
вартості (ГЛСВ). Посилення фрагментації міжнародного виробництва, зростання міжнародної торгівлі
проміжними товарами та послугами, а також прагнення країн до підвищення конкурентоспроможності
зумовили спеціалізацію країн і компаній на тих видах діяльності, які дозволяють створювати якнайбільше
доданої вартості, та офшорингу інших видів діяльності. Однією з найважливіших переваг участі країни у ГЛСВ
є можливість здійснення економічної модернізації (economic upgrading), що визначається як процес, за
допомогою якого економічні актори просуваються від ланок ГЛСВ з низькою доданою вартістю до тих видів
діяльності, що створюють відносно вищу додану вартість, з метою збільшення переваг – прибутків, доданої
вартості, можливостей, рівня безпеки тощо [4, с. 12]. Таким чином, завдяки участі у ГЛСВ країни можуть
досягати економічної модернізації, яка здебільшого вимірюється доданою вартістю, створеною в країні, що, в
свою чергу, є передумовою економічного зростання. Втім, відкритим залишається питання, здійснення яких
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саме видів діяльності та завдань у межах ГЛСВ дозволяє країнам створювати вищу додану вартість і яким
чином взагалі відбувається розподіл доданої вартості вздовж ланок ГЛСВ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методику дослідження конкурентоспроможності на основі
глобальних ланцюгів створення вартості вперше запропонували Г. Джереффі та М. Корженевіч у 1994 р. [5].
У подальшому цей підхід розвивали та використовували у практичних дослідженнях такі іноземні вчені, як
К. де Бекер, Р. Каплінскі, П. Ковальськи, Е. ван дер Марел, Дж. Лі, О. Мемедовіч, К. П‘єтробеллі, Т. Стеджен,
Дж. Хамфрі та ін., а також він широко застосовується в останніх дослідженнях ООН, СОТ, Світового Банку,
ОЕСР та інших провідних міжнародних організацій. Для вітчизняної літератури проблема вивчення глобальних
ланцюгів створення вартості є відносно новою. Питання організації міжнародного виробництва у межах ГЛСВ
у своїх роботах підіймали такі українські науковці, як І. Й. Гладій, І. Ю. Гужва, Г. В. Дугінець, А. І. Ігнатюк,
І. Я. Зварич, Т. М. Мельник, Н. В. Резнікова, О. І. Рогач та ін. Проте проблема розподілу доданої вартості між
окремими ланками, країнами та видами діяльності у ГЛСВ є недостатньо дослідженою, оскільки описані у
науковій літературі закономірності знаходяться переважно у теоретичній площині, але бракує їх емпіричного
обґрунтування, зокрема через відсутність сформованої методології та необхідних статистичних даних для
аналізу.
Метою даного дослідження є аналіз закономірностей розподілу доданої вартості між ланками
глобальних ланцюгів створення вартості, виявлення тих видів діяльності, що дозволяють країнам створювати
вищу додану вартість і здійснювати економічну модернізацію, а також емпірична перевірка припущення про
існування т. зв. «усміхненої» кривої.
Виклад основного матеріалу. Спосіб розподілу доданої вартості, що створюється на різних стадіях
створення товарів і послуг, узагальнено описує так звана «усміхнена крива» (smiling curve), яку запропонував
Стен Ші, засновник ІТ-компанії «Acer», у 1996 р. для ілюстрації ситуації з тайванськими виробниками
комп‘ютерної техніки й електроніки, що опинилися на «дні» кривої [12, с. 202]. Відповідно до «усміхненої
кривої» (рис. 1), припускається, що завдання із найвищою доданою вартістю розташовуються на двох
протилежних кінцях ГЛСВ – висхідних видах діяльності (upstream activities, зокрема, розробка нової концепції
товару чи послуги, НДДКР, виробництво ключових компонентів) і низхідних (downstream activities, наприклад,
маркетинг, продажі, післяпродажні послуги). Ці види діяльності є більш наукомісткими та здійснюються
переважно у розвинених країнах. Завдання, що створюють найнижчу додану вартість, розташовуються
посередині ГЛСВ та включають такі види діяльності, як виробництво комплектуючих і кінцеве збирання. Ці
види діяльності переважно більш стандартизовані та працемісткі, сконцентровані здебільшого у країнах, що
розвиваються. Таким чином, для розвинених країн ключовим завданням економічної політики є підтримання
спеціалізації на здійсненні тих видів діяльності, що створюють високу додану вартість. Для країн, що
розвиваються, відповідно, головною метою є здійснення економічної модернізації та перехід від ланок ГЛСВ з
нижчою доданою вартістю до ланок із вищою доданою вартістю.

Рис. 1. «Усміхнена крива», що демонструє розподіл доданої вартості між ланками ГЛСВ
Джерело: побудовано автором на основі [8, c. 214; 12, c. 202].
В останніх дослідженнях економічна модернізація часто розглядається як необхідність створення
більшої частки вітчизняної доданої вартості в експорті країни [10, с. 32]. Розвитку даного підходу також
сприяли останні широко відомі дослідження виробництва мобільних телефонів «iPhone» і «Nokia N95», а також
планшетів «iPad», у яких підкреслюється, що кінцеве збирання створює низьку частку доданої вартості у
виробничому процесі [3; 14].
Так, наприклад, у Китаї, де розташована стадія кінцевого збирання мобільного телефону «iPhone 4»
компанії «Apple», створена додана вартість становить 6,5 дол. на кожну одиницю продукції, що складає лише
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3,6% собівартості (179 дол.), або 1% роздрібної ціни одного «айфону» (600 дол.) [14, c. 2-3]. Таким чином, у
випадку виробництва даного мобільного телефону частка доданої вартості, створена у Китаї, є набагато
меншою, ніж створена у Кореї (14% роздрібної ціни), США (4%) чи Німеччині (3%), які постачають
високоякісні компоненти, та створена власне компанію «Apple» (45%), яка займається розробкою концепції та
дизайном. Схожі результати показує й інше дослідження процесу виробництва мобільного телефону «Nokia
N95»
[3].
Із загальної роздрібної ціни у 546 євро лише 2% припадає на кінцеве збирання, у той час як 33% приходиться на
різноманітні компоненти, 14% – на дистрибуцію та роздрібний продаж, 4% – на програмне забезпечення та
ліцензії, і, зрештою, 49% – на вартість, додану безпосередньо компанією «Nokia», включаючи власне кінцеве
збирання, функції підтримки споживача та прибутки.
У той же час розуміння економічної модернізації винятково як необхідності збільшення частки
вітчизняної доданої вартості в експорті може означати занадто вузьке бачення процесу [10, с. 32]. Так, важливо
розуміти, що істотне значення має не лише власне частка вітчизняної доданої вартості в експорті, а й масштаби
експортної діяльності, оскільки спеціалізація на кінцевому збиранні та здійснення його у великих масштабах
також може приносити значні переваги як країнам в цілому, так і компаніям зокрема. Наприклад, спеціалізація
цілої низки азійських компаній на кінцевому збиранні електронних пристроїв дозволила їм залучити у регіон
такі провідні компанії, як «Apple», «Dell», «Amazon», «Nokia», «Samsung». З точки зору цих азійських
компаній, створення лише незначної частки доданої вартості на стадії збирання (до 5%, як у випадку «iPhone 4»
і
«Nokia N95») від вартості кінцевих продуктів провідних компаній, що продаються в усьому світі, дозволяє
отримувати значні прибутки. Таким чином, з точки зору компанії, набагато більше значення має обсяг доданої
вартості, що нею створюється, а не її частка у вартості кінцевого продукту.
На рівні країни яскравим прикладом необхідності обережного тлумачення процесу економічної
модернізації винятково як збільшення частки вітчизняної доданої вартості в експорті є випадок Китаю. Так, у
галузі виробництва електронної й оптичної продукції цієї країни за період з 1995 р. по 2011 р. (останній рік, за
який наявні статистичні дані) частка вітчизняної доданої вартості в експорті зросла лише з 33,3% до 46,2%, але
в той же час обсяг даного показника у грошовому вираженні зріс більше ніж у 40 разів – з 6,5 млрд. дол. до
265,7 млрд. дол. (див. рис. 2). Примітно, що у 1995-2003 рр., коли спостерігалося поступове скорочення частки
вітчизняної доданої вартості в експорті, її абсолютні обсяги також зростали. Більше того, співвідношення
вітчизняної складової доданої вартості в експорті Китаю та сукупної світової доданої вартості в експорті
електронної й оптичної продукції стрімко збільшилось з 1,3% у 1995 р. до 21,9% у 2011 р. (розраховано за
даними [2]). Хоча, звісно, у даному випадку не розглядається можливий вплив інших факторів в економіці
Китаю та світу, втім, наявні статистичні дані дають загальне уявлення про те, як незначне збільшення
вітчизняної складової доданої вартості в експорті або взагалі її скорочення може супроводжуватися істотним
зростанням обсягу продажів і прибутків, а також посиленням присутності на світовому ринку, як у випадку
електронної й оптичної продукції Китаю.
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Рис. 2. Вітчизняна та іноземна складові доданої вартості в експорті електронної й
оптичної продукції Китаю, 1995-2011 рр.
Джерело: побудовано автором за даними [2].
Варто зазначити, що розподіл доданої вартості вздовж ГЛСВ не завжди відповідає схемі «усміхненої
кривої». Так, наприклад, фінські дослідники Т. Сеппала та М. Кенні дійшли висновку, що для цілої низки
продуктів у металургійній промисловості такі види діяльності, як безпосередньо виробництво та кінцеве
збирання, і досі створюють значну частку доданої вартості у кінцевій вартості продукту [11].

122

Стратегія розвитку України

Е. ван дер Марел, старший економіст Європейського центру міжнародної політичної економії, у своєму
дослідженні взагалі заперечує існування «усміхненої» кривої [13]. На основі статистичних даних за 2009 р. для
58 країн з бази даних OECD-WTO Trade in Value Added Database [2] дослідник розраховує вітчизняну та
іноземну частки доданої вартості в експорті окремо для країн з високими та низькими індексами участі у ГЛСВ,
а також з високими та низькими показниками відстані до кінцевого споживача. В результаті будується матриця
розподілу доданої вартості в експорті, з якої випливає, що відмінності у частці вітчизняної доданої вартості між
країнами, що мають різну відстань до кінцевого споживача, є незначними, незалежно від значень індексу участі
у ГЛСВ. Натомість простежується чітка залежність між часткою вітчизняної доданої вартості та величиною
індексу участі у ГЛСВ, що цілком логічно пояснюється самим способом розрахунку даного індексу. За
допомогою t-критерію Стьюдента вчений підтверджує, що відмінності між частками вітчизняної та іноземної
доданої вартості в експорті окремо для країн з високими та низькими показниками відстані до кінцевого
споживача (на противагу країнам, що мають середні значення даного показника) є статистично незначущими,
на відміну від випадку з високими та низькими значеннями індексу участі у ГЛСВ [13, с. 9]. Це означає, що теза
про створення вищої вітчизняної доданої вартості в експорті країн, що знаходяться на протилежних кінцях
«усміхненої» кривої, у данному випадку емпірично не підтверджується. Варто підкреслити, що дослідження
Е. ван дер Марела було здійснене на відносно невеликій вибірці країн за даними лише одного року, тому
застосування даного підходу на більшій вибірці може показати зовсім інші результати. Крім того, аналіз
проводився узагальнено для всіх галузей, але, імовірно, доцільно було б також розглянути окремо різні галузі
для виявлення їх специфічних особливостей щодо розподілу доданої вартості та підтвердження існування
«усміхеної» кривої.
Методику для такого аналізу процесу створення доданої вартості країнами на окремих стадіях
виробництва у різних галузях пропонують дослідники М. Йє, Б. Менг і Ш. Вей [9]. Даний підхід дозволяє
оцінити взаємозв‘язок між доданою вартістю, створеною внаслідок участі у ГЛСВ, та відстанню між
виробниками та споживачами. Вчені пропонують для окремої галузі певної країни побудувати графік, на якому
по вісі ординат відкладається оплата праці за годину (змінна, що наближено характеризує технологічний рівень
або продуктивність праці, вимірюється у поточних доларах США), а по вісі абсцис – відстань від конкретної
галузі окремої країни, що бере участь у даному ГЛСВ, до кінцевого споживача (виражена у кількості стадій
виробництва). Розрахунки здійснено на основі статистичних даних з бази даних World Input-Output Database [1],
яка охоплює 41 країну та 35 галузей, що у сумі дає 41 × 35 = 1435 учасників даного ГЛСВ. Будується
апроксимуюча крива методом локальних поліноміальних регресій, апроксимація зважена за значеннями
створеної доданої вартості. Таким чином, побудова такої кривої для різних галузей дозволяє з‘ясувати, чи
відповідає її форма «усміхненій» кривій, а також виявити усіх учасників (країни та галузі) ГЛСВ у цих галузях,
їх позиції та виграш від участі. У своєму дослідженні М. Йє, Б. Менг і Ш. Вей [9] розроблену ними методику
демонструють на прикладі побудови «усміхнених» кривих для декількох галузей різних країн, зокрема галузі
виробництва електронної й оптичної продукції Китаю та Мексики, а також автомобільної промисловості
Німеччини та Японії.
Отже, побудована дослідниками апроксимуюча крива для галузі виробництва електронної й оптичної
продукції Китаю повністю відповідає формі «усміхненої» кривої. За результатами дослідження, у галузі
виробництва електронної й оптичної продукції Китаю було створену найбільший обсяг доданої вартості, згодом
втіленої в експорт цієї продукції Китаю. Декілька інших галузей Китаю, що через низьку оплату праці
розташувалися внизу «усміхненої» кривої, також отримали прибутки завдяки участі у даному ГЛСВ на
довиробничих стадіях – це, зокрема, галузі, що постачають ресурси та галузі сектору послуг. Галузі
виробництва електронної й оптичної продукції інших країн, зокрема Німеччини, США, Японії, Кореї, Тайваню,
розташовані переважно вище кривої апроксимації через високу оплату праці, також створили досить високі
обсяги доданої вартості, що пояснюється фактом постачання високотехнологічних деталей і компонент з цих
країн і цілком співвідноситься з результатами дослідження виробництва окремих моделей мобільних телефонів,
про які йшлося раніше. Цікаво, що галузі сектору послуг на довиробничій і післявиробничій стадіях з високою
оплатою праці, розташовані на протилежних кінцях «усміхненої» кривої, походять переважно з розвинених
країн, таких як США, Японія, Корея, Німеччина та Франція, також створюючи суттєву частку доданої вартості.
Зовсім протилежну прикладу Китаю форму апроксимуючої кривої демонструє автомобільна
промисловість Німеччини. Висока оплата праці безпосередньо в автомобільній промисловості Німеччини та
нижча оплата праці в галузях інших країн, розташованих на кінцях кривої, зумовлюють форму, обернену до
«усміхненої» кривої, що отримала назву «похмура» крива (frown curve) [6, с. 56]. Великою мірою така форма
може бути обумовлена успішним перетворенням Німеччини з традиційного масового виробника автомобілів на
масового «налаштувальника» (customizer), який серед іншого пропонує споживачу індивідуальні рішення, що
базуються на застосуванні цифрових технологій і штучного інтелекту. Така зміна ролі передбачає як вищу
оплату праці, так і вищу частку створеної доданої вартості у порівнянні зі звичайними виробниками, що
займаються збиранням продукції. Крім того, галузі, що знаходяться на довиробничій і післявиробничій стадіях,
розташовані переважно в інших країнах, де створюють набагато менше доданої вартості за нижчої оплаті праці.
Таким чином, схема розподілу доданої вартості в окремих ГЛСВ може набувати різних форм, які не
обов‘язково відповідають «усміхненій кривій».
Отже, спробуємо дати власну оцінку взаємозв‘язкам, які описуються «усміхненою» кривою, та
підтвердити або спростувати її існування, застосувавши власний підхід, що базується на ідеях, запропонованих
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у дослідженнях Е. ван дер Марела [13] та М. Йє, Б. Менга і Ш. Вея [9]. Оскільки у своєму первинному вигляді
«усміхнена» крива описує залежність створеної доданої вартості від розташування компанії або країни на
окремих стадіях виробництва продукту у межах ГЛСВ, у якості залежної змінної, значення якої відкладаємо по
вісі ординат, обираємо частку вітчизняної доданої вартості в експорті країни (частку, а не абсолютні обсяги, для
забезпечення порівнюваності країн з різними масштабами економіки), а в якості незалежної змінної (вісь
абсцис) – показник відстані до кінцевого споживача. Таким чином, в результаті маємо отримати узагальнений
варіант кривої, що описує взаємозв‘язок між доданою вартістю, створеною країною в усіх галузях економіки, в
її експорті та розташуванням країни ближче або далі від кінцевого споживача. Розрахунки здійснено на основі
статистичних даних з баз даних OECD-WTO Trade in Value Added Database [2] і OECD Global Value Chains
indicators [2] за 1995, 2000, 2005, 2008 і 2009 рр. (роки, за які наявні дані щодо відстані до кінцевого споживача
в актуальній версії бази даних) для 58 країн.
Застосування методу поліноміальної апроксимації (поліном 2-го ступеню, що описується параболою)
дозволило отримати криву, форма якої повністю відповідає формі «усміхненої» кривої (червона крива на рис.
3). Застосування поліномів вищого ступеню істотно не вплинуло на характер апроксимації, тому вважатимемо,
що, незважаючи на помітне розпорошення точок на графіку, парабола досить точно описує існуючі
взаємозв‘язки між змінними. Отже, у найбільш узагальненому вигляді (для всіх галузей) підтверджується теза
про те, що країни, розташовані якнайдалі від кінцевого споживача (високі значення показника відстані до
кінцевого споживача) та якнайближче до нього (низькі значення відповідного показника), створюють вищу
частку доданої вартості, ніж країни, що мають середні показники відстані до кінцевого споживача і, відповідно,
знаходяться переважно на виробничих стадіях ГЛСВ.
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Рис. 3. «Усміхнена» крива, побудована методом поліноміальної апроксимації
для усіх галузей 58 країн за 1995, 2000, 2005, 2008 і 2009 рр.
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [2].
Для здійснення додаткового аналізу розподілу доданої вартості вздовж ланок ГЛСВ розглянемо окремо
три групи країн з вибірки – країни, що мають високі, середні та низькі значення відстані до кінцевого
споживача, щоб оцінити, яка частка вітчизняної доданої вартості створюється країнами кожної групи. Умовно
такий розподіл країн на групи відображатиме їх розташування на передвиробничій, виробничій та
післявиробничій стадіях ГЛСВ відповідно до відрізків «усміхненої» кривої. Перша спроба розбивки масиву
значень відстані до кінцевого споживача за допомогою 33-го і 67-го персентиля (відповідні значення – 1,8 і 2),
що дало б можливість розподілити країни на 3 групи з однаковою кількістю країн, не дала прийнятних
результатів, імовірно через те, що більшість країн вибірки, для яких наявні статистичні дані, розташовані
досить близько до кінцевого споживача, що не дає можливості достовірно оцінити додану вартість, створену на
різних ланках ГЛСВ. Тому, зважаючи на те, що мінімальне та максимальне значення відстані до кінцевого
споживача дорівнюють 1,49 і 3,15 відповідно, було вирішено цей інтервал розбити на 3 рівні частини, які б
характеризували відповідні стадії виробництва у межах ГЛСВ, що, з урахуванням округлення, дає такі 3 групи
країн: країни, що мають відстань до кінцевого споживача менше 2; від 2 до 2,5; більше 2,5. Доцільність саме
такого розподілу країн на групи також підтверджується формою побудованої апроксимуючої кривої на рис. 3,
напрямок якої змінюється на відповідних інтервалах.
Для кожної групи країн розраховано середні значення частки вітчизняної доданої вартості в експорті (див.
табл. 1). Отримані результати також вказують на те, що у країнах, розташованих на середніх ланках ГЛСВ,
створюється відносно менша частка доданої вартості (по даній вибірці – 72,4%) порівняно з країнами,
розташованими на протилежних кінцях «усміхненої» кривої (74,7% і 78,7% відповідно). Цікаво, що розраховані для
кожної групи країн середні індекси участі у ГЛСВ демонструють протилежну тенленцію – країни, розташовані на
середніх ланках ГЛСВ, що переважно представлені безпосередньо виробничою стадією створення продукту, мають
дещо вищі індекси участі, ніж країни на інших ланках, хоча ця тенденція не є настільки яскраво вираженою та
частково може пояснюватися самим способом розрахунку індексу участі у ГЛСВ.
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Таблиця 1
Розподіл створеної країнами доданої вартості в залежності від розташування вздовж ГЛСВ
Відстань
Частка вітчизняної
Індекс участі
до кінцевого споживача
доданої вартості в експорті
у ГЛСВ
менше 2
74,7%
47,6
від 2 до 2,5
72,4%
54,1
більше 2,5
78,7%
53,3
Джерело: розраховано та складено автором за даними [2].
Втім, варто зауважити, що обсяг статистичної вибірки у даному дослідженні обмежений наявними
статистичними даними, тому поява нових актуальних даних у відповідних базах даних дозволила б розширити
вибірку та зробити повторний аналіз для остаточного підтвердження тези про існування «усміхненої» кривої.
Крім того, крім аналізу узагальненого варіанту «усміхненої» кривої для усіх галузей, доцільним також
представляється здійснення окремих досліджень для кожної галузі для виявлення особливостей розподілу
доданої вартості вздовж ГЛСВ, притаманних саме цим галузям (так, наприклад, галузі сектору послуг матимуть
коротші та більш пологі «усміхнені» криві).
Висновки. Отже, глобальні ланцюги створення вартості змінили сам характер глобальної конкуренції
між компаніями та країнами, які тепер прагнуть завоювати більшу частку ринку не лише у галузях, що
створюють високу додану вартість, а й у видах діяльності у межах ГЛСВ, що створюють таку вартість. Таким
чином, позиція країни у ГЛСВ стає ключовим питанням державної політики. Так, країни, що розвиваються,
часто зіштовхуються з ситуацією, коли вони не здатні створювати високу додану вартість, здійснюючи суто
виробничу діяльність, навіть за умови великих масштабів такої діяльності. У такому випадку ледь не єдиною
можливістю підвищення ефективності участі країни у ГЛСВ є здійснення функціональної модернізації, що
являє собою освоєння нових видів діяльності (або відмову від існуючих) з метою підвищення загального рівня
навичок, необхідних для економічної діяльності [7, c. 1021]. Втім, зрозуміло, що оскільки процес створення
доданої вартості істотно відрізняється в залежності від галузі та специфіки самого ГЛСВ, не існує єдиної
стратегії економічної модернізації для всіх країн, тому важливим завданням для вчених і політиків є розробка
такої стратегії, яка б враховувала усі особливості конкретної країни та дозволила їй спеціалізуватися на тих
галузях і видах діяльності, які створюють якнайбільшу додану вартість.
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Аннотация. Рассмотрены аспекты развития системы экологического менеджмента в мировой
экономике. Подчеркнуто значение системы экологического менеджмента , как важного и универсального
инструмента для повышения конкурентоспособности, как на уровне предприятия, отрасли, так и, в целом,
экономики отдельных стран. Особое внимание уделяется международным стандартам ISO 14000 и ISO
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Annotation. The aspects of development of the environmental management system in the world economy are
considered. The importance of the environmental management system as an important and universal tool for increasing
competitiveness, both at the level of the enterprise, the industry, and, in general, the economies of individual countries
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Актуальність проблеми. В сучасних умовах питання екологічної політики актуальні, як для
розвинених країн світу, так і для України. Сучасна екологічна політика повинна враховувати національні
реалії, спиратися на передовий міжнародний досвід і розглядати екологічний фактор, як один із пріоритетів
економічного розвитку. Одним із інструментів екологічної політики держави є екологічний менеджмент.
Екологічний менеджмент можна поділити на державний (організаційна система державних структур
екологічного напрямку діяльності – на загальнодержавному, регіональному і локальному рівнях) і
менеджмент окремих підприємств, фірм, організації та інших об‗єктів господарської діяльності [1].
Екологічний менеджмент - це управління розвитком природи і суспільства, а також сучасного
виробництва в умовах збереження стійкої рівноваги екологічних систем, раціонального використання
природних ресурсів та зменшення забруднення навколишнього природного середовища.
Екологічний менеджмент - сучасний інструмент екологічного регулювання, впровадження якого
сприяє систематизації, оптимізації та підвищення ефективності діяльності підприємств, спрямований на
зниження впливу на навколишнє середовище і здоров'я населення, збалансоване споживання матеріалів і
енергії з природних джерел.
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Екологічний менеджмент можна трактувати, як екологічно безпечне управління виробництвом, при
якому досягається оптимальне співвідношення між екологічними і економічними показниками.
Аналіз досліджень и публікацій. Проблеми управління в екологічній сфері, у вітчизняній
літературі, розглядаються з 70-х років. Аналіз міжнародної екологічної політики отримав закріплення у
наукових працях А.П. Гетьмана, В.В.Костицького, Н.Р. Малишевої, С.М. Кравченко та інших відомих
українських вчених. Дослідження, пов'язані з регіональним рівнем адміністративного управління в
екологічній сфері, знайшли своє відображення в роботах Т.С. Хачатурова, К.Г. Гофмана, А.А. Гусєва та ін.
Нові погляди на можливості підприємства в екологічній сфері розглядалися в роботах Герасимчука З.В.,
Гринів Л.С., Кузьміна О.Є., Лук'янихіна В.А., Мельника О.Г., Сабодаш В.В., Макеєнко П.А., Нікольського
А.А. Велике значення для сучасного рівня розвитку екологічного менеджменту мають роботи таких
зарубіжних авторів, як: Р. Вельфорд, Г. Нуммела, М. Портер, К. Ріхтер, Н. Ханле, Г. Шогрен, Б. Віті. У той
же час, питань екологічного та економічного характеру, пов'язаних з необхідністю створення системи
екологічного менеджменту на українських підприємствах, приділяється недостатньо уваги.
Метою статті є розробка теоретичних положень і методичних рекомендацій з організації та
впровадження системи екологічного менеджменту на національних підприємствах.
Виклад основного матеріалу. Зарубіжний досвід наукових і практичних досліджень свідчить, що
рішення проблем поліпшення якості навколишнього середовища насамперед пов'язано з систематизацією та
розширенням функцій екологічного менеджменту в матеріальному виробництві. У 1992 р в Ріо-де-Жанейро
відбувся саміт глав держав присвячений сталому розвитку людського суспільства і природи, на якому було
визначено, що екологічний менеджмент слід віднести до ключової домінанти стійкого розвитк у і одночасно
до вищих пріоритетів промислової діяльності і підприємництва. У 1993 році на уругвайському раунді
переговорів, присвячених Всесвітньому торговельної угоди, було прийнято рішення про створення
міжнародних стандартів з екологічного менеджменту. Міжнародна організація по стандартизації (ISO) в
своїх рамках організувала технічний комітет TC 207, який розробив стандарти серії ISO 14000, що
визначають принципи функціонування систем екологічного менеджменту. У 1996 р був випущений перший і
основний стандарт ISO 14001 (переглянутий в 2004). Структура системи екологічного менеджменту
відповідно до міжнародних стандартів ISO 14000 та ISO 14001 має стати невід'ємною ланкою в управлінні
виробництвом, спрямованим на поліпшення еколого-економічних показників підприємств.
У загальному вигляді, ISO 14001: 2004 пред'являє підприємствам наступні вимоги:
‒ наявність екологічної політики (наявність у документованому вигляді і доступність для громадськості);
‒ наявність Програми екологічного менеджменту (наявність у документованому вигляді або у вигляді
електронного файлу);
‒ організацію і реалізацію діяльності в рамках системи екологічного менеджменту (наявність відповідних
процедур та записів);
‒ оцінку відповідності вимогам природоохоронного законодавства і нормативам, а також тим вимогам, з
якими організація добровільно погодилася;
‒ здійснення внутрішніх перевірок та коригування здійснюється в рамках СЕМ діяльності (наявність
відповідних процедур та записів);
‒ аналіз результатів діяльності в рамках СЕМ (наявність відповідних процедур і записів);
‒ послідовне поліпшення результатів діяльності (демонстрація послідовного поліпшення по екологічних
цілях і завдань, що включені до Програми екологічного менеджменту).
Також необхідно відзначити ключові принципи стандарту ISO 14001: 2004, на яких базується
система екологічного менеджменту:
1. Принцип запобігання негативного впливу підприємства на навколишнє середовище (pollution
prevention);
2. Принцип послідовного поліпшення (continual improvement) результатів екологічної діяльності
підприємства;
3. Принцип відповідності вимогам природоохоронного законодавства та іншим вимогам, з якими
організація погодилася [2].
Використання ефективного екологічного менеджменту на підприємстві забезпечує:
‒ скорочення обсягу відходів і енергоспоживання;
‒ підвищує продуктивність, що дозволяє знизити витрати на ведення бізнесу;
‒ демонструє відповідність стандартам, сприяючи розширенню ваших ділових можливостей;
‒ забезпечує виконання нормативних вимог для зміцнення довіри з боку акціонерів і клієнтів.
Отже, отримання сертифікату якості стандарт ISO 14001 дозволяє компаніям вийти на новий рівень:
брати участь у великомасштабних закупівлях (більше 75% міжнародних замовників вважають за краще
працювати з компаніями, що мають даний сертифікат якості); підвищити статус фірми в очах партнерів,
інвесторів і замовників; придбати відмінну інвестицію в рекламу і можливість публікації сертифіката на
сайті. Все це буде сприяти зміцненню позицій компанії на національному і міжнародному ринках.
У всьому світі екологічний менеджмент сприймається в тісному зв'язку із забезпеченням якості
виробничої безпеки, сприятливих умов праці. Серед важливих ознак, за якими можна розпізнати прояв
екологічного менеджменту, на відміну від традиційних форм виробничого екологічного управління, слід
назвати наступні:
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‒ обґрунтоване і усвідомлене прийняття керівництвом підприємства екологічної політики - публічно
декларованих основних принципів, пріоритетів та напрямків екологічної діяльності;
‒ наявність конкретних екологічних цілей і завдань, спрямованих на розвиток процесів послідовного
поліпшення скрізь, де це можливо;
‒ обов'язкове встановлення показників і критеріїв оцінки результатів, що досягаються;
‒ ефективне планування і організація екологічної діяльності відповідно до поставлених цілей і завдань;
‒ взаємозв'язок основної виробничої та екологічної діяльності;
‒ залучення всього персоналу до екологічної діяльності;
‒ максимальне використання всіх наявних можливостей і засобів для вирішення екологічних проблем;
‒ незалежний аналіз і оцінка досягнутих результатів діяльності;
‒ системний перегляд і вдосконалення екологічної політики, цілей і завдань, планування і організація
діяльності відповідно до досягнутих результатів.
Однак, найголовніша проблема полягає в тому, що більшість українських підприємств до цих пір не
змінили свого ставлення до екології, як до витратного механізму. Вони далекі від розуміння тих
конкурентних переваг, які можуть бути отримані в результаті підключення до цього нового і перспективного
напрямку розвитку світової економіки. Велика кількість досліджень, а також практична діяльність провідних
світових компаній підтверджує, що облік екологічної складової в економічній діяльності може бути
вигідним, як в масштабах окремих країн, так і для конкретних фірм. Позитивний ефект досягається за
рахунок використання екомаркірувань на продуктах компанії, дозволяючи продукту демонструвати
екологічно безпечний спосіб виробництва. Екологічні марки інформують споживачів про те, що даний
продукт сертифікований відповідно до міжнародних екологічних стандартів. Таким чином, сертифікат
забезпечує компанії кращий імідж на національному та міжнародних ринках. Такий підхід дозволяє і
споживачам управляти їх купівельною поведінкою в більш екологічно обґрунтованому напрямі і купувати
«зелені продукти» [3].
Слід зазначити, що навіть у розвинених країнах, де вже реалізується екологічна політика, відомі
досить суперечливі думки. Так, проведені дослідження на іспанському ринку показали, що дотримання
компаніями соціально-екологічних зобов'язань, вимагають залучення додаткових ресурсів, які, надалі,
відображаються на фінансових результатах цих компаній. Перевагами в реалізації екологічних ініціатив
користуються компанії з великими фінансовими ресурсами [4].
Звичайно, окрема компанія відразу може не отримати результату від вкладень в охорону
навколишнього середовища, тоді, як в масштабі країни такі переваги будуть очевидні, навіть, якщо вони не
завжди отримують чітку вартісну оцінку. Наприклад, введення норм очищення стічних вод може підвищити
витрати окремих фірм, але створить одночасно позитивний ефект в масштабах країни, завдяки зменшенню
захворювань населення через застосування забрудненої води. У ряді випадків екологічно орієнтоване
виробництво може підвищити і конкурентоспроможність галузей, і окремих компаній. На рівні окремих
галузей промисловості вплив екологічного фактора багато в чому залежить від типу галузі. Позитивно
впливати природоохоронні заходи можуть на галузі, що використовують сучасні технології. Наприклад,
сталеливарна галузь, незважаючи на порівняно високі витрати на виконання природоохоронних вимог, може
отримати суттєвий виграш від втілення ресурсозберігаючих технологій, автомобілебудування - від розробки
моделей з використанням альтернативних видів палива.
Відзначимо, що на вітчизняному ринку конкурентоспроможність промислових товарів практично не
залежить від екологічної чистоти його виробництва. Тому, першочерговим завданням на сучасному етапі, є
формування екологічно справедливого ринку, який повинен бути створений, як всередині кожної країни, так
і в рамках світового співтовариства. Створення екологічно справедливого ринку вимагає розвитку наступних
напрямків в області нормативно-правової бази:
‒ нормативно-правового регулювання міжнародних і національних систем екологічної сертифікації
продукції, технологічних процесів, відходів виробництва і природних об'єктів (регулювання світового ринку
може здійснюватися за допомогою цін і мит);
‒ перегляд податкової політики: сучасна податкова система повинна спрямовуватись на забезпечення
умов виживання. У зв'язку з цим, слід істотно збільшити мито, а в ряді випадків, затвердити нові податки на
викиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище та інші види антропогенних впливів на
використання природних ресурсів та споживання матеріальних ресурсів. При такій системі податків
стимулюватися прискорення технічного прогресу і зниження забруднення навколишнього середовища і
споживання природних ресурсів;
‒ вдосконалення всього комплексу еколого-правових відносин в суспільстві.
Обраний вектор екологізації виробництва обумовлює кожне підприємство вносити відповідні зміни в
виробничу діяльність під впливом суспільних вимог, законодавчих приписів та ринкових змін. В результаті
цього, повинна бути сформована концепція «екологічно усвідомленого управління», що враховує
екологічний, соціальний, політичний і ринковий аспекти.
Екологічний аспект передбачає мінімізацію використання природних ресурсів і навантаження на
навколишнє природне середовище. Критерієм успіху виступає екологічна ефективність діяльності
підприємства.
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Соціальний аспект передбачає забезпечення легітимності діяльності підприємства з боку різних
суспільних груп, включаючи організації, які займаються охороною навколишнього середовища.
Політичний аспект передбачає виконання підприємством законодавчих актів в сфері навколишнього
природного середовища і природокористування.
Ринковий аспект означає економічне пристосування до екологічних вимог і норм, формування
екологічних інноваційних потенціалів [5].
Отже, постає проблема радикальної перебудови відносин між виробництвом і навколишнім
середовищем. Але, використання тільки жорстких адміністративних методів і примусу, не може впливати на
екологічну ситуацію в повному обсязі. Глобальне поліпшення стану навколишнього середовища може бути
досягнуто тільки завдяки ініціативної і результативної діяльності економічних суб'єктів. Оптимізація
виробництва і природокористування пов'язана з розвитком двох напрямків:
‒ створенням нових ефективних технологій;
‒ створенням більш досконалої системи управління розвитком техніки і технології виробництва і
природокористування на основі математичного моделювання.
Необхідний такий економіко-правовий механізм в галузі екології, який буде стимулювати
національні підприємства дотриманню екологічних стандартів, представлятиме собою систему економікоправових засобів для регулювання еколого-економічних відносин, спрямованих на досягнення цілей і завдань
екологічної політики підприємства.
Кожному підприємству необхідні економічно обґрунтовані засоби у вигляді платежів, зборів,
розрахунків, виплат, спрямованих на формування бюджетного і позабюджетного фінансування заходів з
екологічної безпеки та ефективності використання природних ресурсів. Джерелами формування системи
екологічного фінансування можуть бути: платежі за спільне користування ресурсами, плата за погіршення
якості природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища; страхові розрахунки; грошові
стягнення; стимули - пільги при оподаткуванні; короткострокові та довгострокові платежі; підвищення норм
амортизації основних виробничих природоохоронних фондів; заставу природних ресурсів. Ці кошти може
бути застосовані в екологічній політиці держави. Але переважна більшість з них можуть бути задіяні в
організаційно-економічному механізмі функціонування на рівні підприємства і, сприятимуть ефективності
управління екологічною безпекою.
Визначаючи стратегічні напрямки розвитку підприємства, обов'язково слід формувати завдання в
області екології. А, сформовані під ці завдання бюджети, можуть бути використані на:
• розробку екологічних програм;
• виконання науково-дослідних робіт в області екології;
• розробку екологічних стандартів, нормативів;
• здійснення профілактичних робіт по зниженню забруднення навколишнього середовища;
• стимулювання працівників під час здійснення ними екологічної діяльності;
• оснащення підприємств приладами, обладнанням, транспортними засобами.
Отримання ефекту можливо тільки з впровадженням екологічного менеджменту в систему діяльності
підприємств одночасно з раціональною державною підтримкою. На рівні кожного підприємства слід
розробляти відповідні стратегії, які ставили б перед персоналом конкретні цілі і допомагали розвивати
екологічну свідомість. Важливо, щоб екологічне мислення охоплювало всі функціональні сфери
підприємства і визначало прийняття відповідних рішень.
Висновки. Україні варто використати міжнародний досвід підвищення конкурентоспроможності для
розробки нової економічної стратегії, враховуючи екологічний фактор і можливості використання
конкурентних переваг, що відкриваються на ринку екологічно чистої продукції.
Для того, щоб вирішити проблему формування системи екологічного менеджменту підприємствами
України, необхідно:
• усвідомити концепцію екологічного управління, як складову методології забезпечення сталого
розвитку суспільства;
• враховувати, що одним із основних напрямків виходу з екологічної кризи має стати участь України
в міжнародних заходах щодо захисту навколишнього середовища: розробка та прийняття міжнародних
стандартів, що стосуються екологічного аудиту та управління і формування своїх адекватних систем
екологічного менеджменту;
• відповідно до міжнародної "Схеми екологічного менеджменту та аудиту" (EMAS) враховувати
наступні завдання екологічного менеджменту: економія сировини і енергії; мінімізація кількості відходів та
забруднень навколишнього середовища; скорочення відходів, викликаних надлишком матеріалу,
використовуваного під час упаковки, або в результаті короткого терміну служби товару; створення
безпечних умов праці співробітників; проведення оцінки ступеня екологічного ризику і витрат для
подальшого розрахунку можливих фінансових інвестицій, необхідних для створення "зеленого" іміджу
компанії і підвищення екологічної відповідальності працівників; інформування громадськості та населення
про характер виробничої діяльності та стан навколишнього середовища в районі розміщення виробництва.
Найважливіше завдання майбутнього України є формування орієнтованої на експорт економічної
стратегії, яка неможлива без урахування міжнародних екологічних стандартів.
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Key words: strategic aviation alliances, passenger traffic, low-cost airlines, air business.
Актуальність проблеми. Одним з найважливіших аспектів розвитку світової економіки в умовах
глобалізації є ступінь її інтегрованості, яка зростає завдяки зростаючій кількості злиттів і поглинань у бізнесі,
укладання міжнародних угод, створення стратегічних альянсів. Міжнародна економічна інтеграція - це
об'єктивний процес зближення і зрощування національних господарських систем, що володіють потенціалом
саморегулювання і саморозвитку на основі узгодженої міждержавної економіки і політики.
Аналіз досліджень і публікацій. Тема впливу процесів глобалізації на розвиток повітряного
транспорту широко розглядається в українській і зарубіжній спеціалізованій літературі. Однак питання
співпраці авіакомпаній в системі міжнародних авіаційних пасажирських перевезень недостатньо висвітлені в
наукових роботах. Розробка обраної теми базувалася на вивченні робіт фахівців в області розвитку
міжнародного ринку пасажирських авіаперевезень, зокрема, А Мальцева, К.Сидоренко, С. Подрєзи,
С.Смерічевського, В.Чужикова та ін.
Метою статті є дослідження особливостей діяльності глобальних стратегічних авіаційних альянсів на
світовому ринку авіаперевезень.
Виклад основного матеріалу. Міжнародний стратегічний альянс – це спосіб співробітництва між
підприємствами різних країн, в якому використовуються єдині ресурси для досягнення кращого результату для
всіх учасників альянсу.
Авіаційний альянс - це партнерське об'єднання авіакомпаній, що дозволяє досягти більш високого
рівня міжнародного співробітництва в комерційних авіаперевезеннях. Авіакомпанії всередині альянсу
зберігають свою юридичну самостійність, але при цьому уніфікують такі елементи, як система бронювання,
бонусна програма для авіапасажирів, вводять спільні рейси і погоджують розклад рейсів.
Угоди і альянси між авіакомпаніями існували завжди, хоча і мали свої особливості з точки зору
масштабів, змісту і того, яким чином вони досягалися.
Спочатку авіаперевізники всіх регіонів світу розвивали кооперацію за однаковим сценарієм. Чиказька
конвенція 1944 року спряла появі тисячам двосторонніх угод про використання повітряного простору. Це
означало, що держави домовлялися про двостороннє повітряне сполучення, в якому позначалися міжнародні
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маршрути, що обслуговувались, аеропорти в кожній з країн, а також список авіакомпаній для кожного
міжнародного маршруту.
У 60-ті-70-ті рр. минулого століття з'являються перші форми кооперації авіакомпаній, які передбачають
взаємозалежне стикування своїх рейсів у великих аеропортах, які в наслідок перетворилися в хаби, тобто вузли
глобальної маршрутної мережі, що концентрують транзитний пасажиропотік. Так, на маршрутах з пересадкою
авіакомпанії домовлялися на обслуговування певних плечей - частин маршруту, які стикуються в вузловому
аеропорту через пересадку. Перша частина маршруту обслуговується однією авіакомпаній, що користується
базовими правами польотів по Чиказькій конвенції (тобто одне з міст даної частини маршруту знаходяться в
країні реєстрації повітряного судна першого авіаперевізника). Друга частина маршруту обслуговується іншою
авіакомпанією, що користується ідентичними правами польоту. При цьому обидві авіакомпанії домовилися, що
стикуються рейси для зручної пересадки пасажирів. Дана форма кооперації називається інтерлайн-угода
(interline agreement) [4].
Згодом з'являється ще одна форма кооперації, яка називається код-шерінг (від англ. code sharing, що
означає поділ коду). У кожного маршруту кожної авіакомпанії існує певний код, під яким маршрут рахується в
усіх центрах управління навігацією і глобальних дистрибутивних системах, які здійснюють бронювання
авіаквитків. Код-шерінг передбачає спільний продаж авіаквитків авіакомпанії, що здійснює рейс, і її
маркетингового партнера. При цьому одна з авіакомпанії є оператором рейсу (тобто її літаки виконують рейс), а
інша авіакомпанії - маркетинговим партнером. Основна мета подібних партнерств - взаємовигідний продаж
авіаквитків на рейси обох партнерів по код-шерінгом.
Подальший розвиток код-шерінгових угод призвів до появи глобальних альянсів авіакомпаній,
основою для яких стала код-шерінгова кооперація на найбільш завантаженому трансатлантичному маршруті.
Для того щоб потрапити в альянс, авіакомпанії потрібно збільшити максимальне число нових пунктів
обслуговування на внутрішньому ринку, що не охоплені іншими членами альянсу. Альянси авіакомпаній,
особливо транснаціональні, є наслідком реакції авіаперевізників, зокрема, не відчуваються ними обмеження,
що вводяться в результаті регулювання (наприклад, двостороннього порядку), що стосуються доступу до
ринку, володіння і контролю, і розглядаються багатьма авіакомпаніями як ефективний засіб максимізації
доходів і потоків перевезен.
Альянс авіакомпаній представляють себе кооперацією авіаперевізників в таких областях, як:
−
спільне використання аеропортів партнерів по всім альянсам;
−
код-шерингові угоди та спільне використання маршрутної мережі партнерів по всій альянсі;
−
спільна купівля техніки и палива;
−
уніфікована програма лояльності серед партнерів по всьому альянсі;
−
спільний продаж квитків і розвиток єдиної інформаційної платформи.
Вплив глобальних альянсів на комерційну діяльність авіаперевізників має велике значення. Маркетингова міць
глобальних альянсів, включаючи їх переважання в деяких вузлових аеропортах, викликає стурбованість серед
малих і середніх авіакомпаній в плані перспектив їх виживання і підштовхує ці авіакомпанії або до освоєння
особливого сегменту ринку, до участі в конкуренції як авіакомпаній, що здійснюють низьковитратні
перевезення між конкретними пунктами.
Поява глобальних альянсів стала наслідком регіональної інтеграції найбільших мережевих
авіаперевізників США, ЄС і Південно-Східної Азії [4]. Всі три альянси з'явилися внаслідок кооперації
найбільших авіаперевізників США і ЄС:
1. Star Alliance: Lufthansa (Німеччина) та United (США) [3].
2. Skyteam: Airfrance (Франція) та Delta (США) [2].
3. Oneworld: British Airways (Великобританія) та American Airlines (США) [1].
На поточний момент в сфері пасажирських авіаперевезень і функціонують ці три глобальних альянси
авіакомпаній - Star Alliance, SkyTeam і Oneworld, що з'явилися в період з 1997 по 2000 рр. Ключову роль
альянсів у сфері авіаперевезень може підтвердити той факт, що на авіакомпанії, що входять до Star Alliance,
SkyTeam і Oneworld, припадає понад 60% пасажиропотоку авіаперевезень світу (Рис. 1).
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Рис. 1. Частка глобальних альянсів в світовому пасажиропотоку авіатранспорту, в%, 2015 р.
Примітка. Побудовано автором за даними стратегічних альянсів [1;2;3]
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Якщо за підсумками 2000 р. глобальна тріада включала лише 25 авіакомпаній, то в 2015 р. - 62
повноправних члена, при цьому кількість перевезених пасажирів збільшилась в 1,8 рази - з 924,3 млн. пас. в
2005 р. (46,9% глобального пасажиропотоку) до 1819,1 млн. пас. в 2015 р. (52,0%) (табл. 1).
Таблиця 1
Основні показники діяльності глобальних альянсів авіакомпаній на початок 2005 і 2015 рр.
Star Alliance
(заснований в 1997 р.)
2005
2015

Oneworld
(заснований в 1999 р.)
2005
2015

Кількість перевезених за рік
359,8
641,1
223,1
512,6
пасажирів, млн. чол.
Кількість повноправних
18
27
8
15
авіакомпаній-учасників
Кількість напрямів
798
1 321
591
1 011
Розмір флоту
2 477
4 657
1 855
3 414
Чисельність працівників, тис. чол.
281,7
432,6
245,3
389,8
Річний дохід, млрд. дол.
98,5
179,1
57,2
143,2
Примітка. складено автором за даними стратегічних альянсів [1;2;3]

SkyTeam
(заснований в 2000 р.)
2005
2015
341,4

665,4

9

20

512
2 064
300,7
73,6

1 052
4 634
481,7
186,3

В усіх трьох альянсах представленні авіакомпанії США, Китаю та Іспанії, а в двох із них Великобританії, Фінляндії, Японії, Південної Кореї і Мексики, що характеризуються наявністю значних обсягів
перевезень та розміщенням авіакомпаній-членів альянсів у трьох основних регіонах світового ринку: Європі,
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Північній Америці і знаходженням в цих країнах великих перевізників.
Аналізуючи присутність альянсів в основних регіонах, можна зробити наступні висновки. Формування
всіх трьох альянсів відбувалося на базі трансатлантичного маршруту між Європою і Північною Америкою,
тому найбільшу частку в перевезеннях всіх трьох альянсів займають саме ці два регіони (Рис. 2).
Третім по значущості для альянсів є Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де кожен з альянсів має свої
інтереси і представлений декількома національними авіаперевізниками. Альянси можна порівняти за
пасажиропотоком представлених в них авіакомпаній і, таким чином, виділити альянс з найбільшою часткою
присутності в певному регіоні. Частка Східної і Південно-східної Азії в пасажиропотоку всіх трьох світових
альянсів практично зрівнялася з часткою Європейського регіону і в найближчі роки обійде Європу,
перемістившись на друге місце.
У всіх трьох альянсів частка Азіатсько-Тихоокеанського регіону практично зрівнялася на рівні 21-23% .
Велика увага до Азіатського регіону приділяється через бурхливий розвиток в регіоні пасажирських
авіаперевезень в останні роки. Згідно з прогнозом зростання пасажирообігу авіаперевезень, зробленим IATA,
найбільші темпи зростання серед усіх регіонів світу буде демонструвати саме цей регіон [5].
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Рис. 2. Частка регіонів світу в пасажиропотоках альянсів авіакомпаній, 2015 р., %
Примітка. Побудовано автором за даними стратегічних альянсів [1;2;3]
На другому місці за величиною пасажиропотоку авіакомпаній-членів альянсу йде Східна і ПівденноСхідна Азія з пасажиропотоком близько 30 млн. gас. на рік. Значну різницю в середньому пасажиропотоку між
авіакомпаніями різних альянсів демонструє Європейський регіон. Якщо у європейських авіакомпаній Star
Alliance середній річний пасажиропотік в 2015 р. склав 13 млн. пас, то у SkyTeam цей показник дорівнює 22
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млн. пас. Але в обох випадках це значно менше, ніж у авіакомпаній Азіатсько-Тихоокеанського і ПывнычноАмериканського регіонів. У випадку з Star Alliance це пояснюється стратегією альянсу бути присутнім у
максимальній кількості хабів, особливо в стратегічно важливому Європейському регіоні. І саме невеликі
авіакомпанії дозволяють збільшити маршрутну мережу і дають додаткові хаби базування альянсу. Також
Європі характерна величезна кількість невеликих і середніх за пасажиропотоком авіакомпаній, які історично є
національними авіаперевізниками невеликих за обсягом на ринку країн Європи.
Велика увага в останні роки приділяється розвитку пасажирських авіаперевезень в країнах Латинської
Америки. Латиноамериканський регіон присутній в пасажиропотоках всіх трьох альянсів, однак у Oneworld
частка цього регіону максимальна серед усіх альянсів. Також за рахунок членства найбільшої австралійської
авіакомпанії Qantas частка австралійського регіону в пасажиропотоку альянсу Oneworld максимальна серед усіх
альянсів. Таким чином, ми бачимо, що за географічним охопленням маршрутної мережі і регіональної експансії
в потенційні регіони розвитку пасажирських авіаперевезень лідирують альянси Star Alliance і Oneworld.
Інша картина присутності альянсів складається в таких регіонах, як Близький Схід, Австралія,
колишній СРСР, Південна і Центральна Азія. У кожного з альянсів на сьогоднішній день в цих регіонах є свої
білі плями на карті. Найбільш активну політику по збільшенню присутності в цих регіонах, як уже зазначалося
вище, в даний момент ведуть альянси Star Alliance і Oneworld.
Таким чином, кожен з альянсів вибрав свою певну стратегію розвитку, які, в деяких випадках
збігаються між собою, а в деяких розрізняються.
Регіональна політика подальшого розвитку знаходиться на контрасті у Oneworld і Star Alliance. Якщо
для Oneworld основна мета - покрити білі плями на карті своєї присутності, то Star Alliance намагається по
максимуму збільшити число партнерів і за рахунок регіонів поточного присутності.
Якщо врахувати, що з 10 найбільших за кількістю перевезених в 2015 р. пасажирів авіакомпаній 7
входять в глобальну тріаду, а ще 3 є лоукостерами, то напрошується висновок про те, що в поточних умовах
ефективне входження авіакомпаній в систему міжнародних пасажирських авіаперевезень в значній мірі
зумовлюється вступом в глобальні альянси і використанням бізнес-моделі бюджетних авіаперевезень.
Класична модель авіаційного альянсу досягла піку свого розвитку і все більше прямує до більш
різнобічних форм стратегічної співпраці. Оскільки можливостей для розширення у глобальних альянсів
традиційних перевізників залишається все менше і менше, фокус їхніх інтересів переміщається на зв'язок з
лоукостерами. Так, в грудні 2015 р. Star Alliance запустив програму Connecting Partner Mode, що таким чином
демонструє взаємодію з лоукостерами. Першим учасником програми стала південноафриканська Mango
Airlines. При цьому бюджетні авіакомпанії не зобов'язані бути повноправними членами альянсу, а повинні
лише забезпечувати стикувальні рейси. До впровадження програми стикувань рейсів з афілійованими
лоукостерами підштовхнуло бажання таких традиційних учасників, як Lufthansa, здійснювати внутрішньо
європейські польоти під брендами дочірніх бюджетних підрозділів Germanwings і Eurowings. Розглядається
приєднання до програми і деяких азіатських лоукостерів. Занадто агресивна боротьба за пасажирів посилює
конкуренцію і в власне лоукост-середовищі, сприяючи процесам консолідації.
У січні 2016 року в Китаї заснований перший в світі альянс, що складається виключно з
низькотарифних авіакомпаній. Його учасниками стали чотири дочірніх перевізника китайської авіакомпанії
Hainan Airlines. Об'єднання отримало назву U-FLY Alliance. У липні 2016 р. до альянсу приєднався
південнокорейський лоукостер Eastar Jet. Сукупний флот лоукостерів, які увійшли до альянсу, становить 84
повітряних судна, які виконують в цілому 168 рейсів в 85 азіатських міст. До 2020 року загальну кількість
повітряних суден У-FLY планує збільшити до більш ніж 200 машин. У 2015 р. сукупний пасажиропотік
учасників склав 20,5 млн. чол. [4].
Останніми роками з‘являються нові авіаційні альянси, що належать до низькотарифної моделі
авіабізнесу та утворені компаніями з азіатсько-тихоокеанського регіону чи спрямовані на його обслуговування.
До таких альянсів належать:
- Value Alliance, який було створено у 2016 році 8 низькотарифними перевізниками, що обслуговують
азіатсько-тихоокеанські авіалінії, а саме Cebu Pacific, Jeju Air, Nok Air, NokScoot, Scoot, Tigerair, Tigerair
Australia та Vanilla Air.
- Vanilla Alliance, що створено у 2015 р. з метою поліпшення сполучення з країнами регіону Індійського
океану п‘ятьма перевізниками Air Austral, Air Madagascar,Air Mauritius, Air Seychelles та Int'Air Îles. Діяльність
альянсу спрямована на розвиток туризму, торгівлі та бізнесу з країнами регіону.
Value Alliance - четвертий найбільший світовий авіаальянс після Star Alliance, SkyTeam і Oneworld.
Крім Vanilla Air, підконтрольної японської ANA, в альянс увійшли належать Singapore Airlines авіакомпанії
Scoot і Tiger Airways, австралійська Tigerair Australia, Таїландські Nok Air і NokScoot (спільне підприємство
Nok Air і Scoot), філіппінська Cebu Pacific Air і південнокорейська Jeju Air. У сукупності члени Value Alliance
виконують перевезення більш ніж по 160 напрямках, загальний авіапарк перевізників включає 176 повітряних
суден [4]. Для порівняння: флот одного з найбільших азіатських лоукостерів Lion Air включає 114 повітряних
суден.
Частка ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону, яка припадає на учасників альянсів Value і U-FLY, в
сукупності становить приблизно 19%. Дана цифра порівнянна з часткою AirAsia / AirAsia X - 16%, Lion Air 11% і Jetstar - 9% [8]. З 53 лоукостерів, що базуються в АТР, вісім є членами альянсу Value і п'ять - U-FLY.
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Обидва альянси планують збільшувати кількість учасників. В даний час в АТР налічується 25
лоукостерів, які не входять до групи Air Asia, Lion або Jetstar і можуть стати потенційними учасниками
новостворених лоукост-альянсів. На 25 бюджетних авіакомпаній припадає 45% ринку АТР. У свою чергу, в
Південно-Східній Азії на частку груп AirAsia і Lion, а також альянс Value Alliance припадає 80% перевезених
пасажирів [8].
Головна мета вступу в Value Alliance для учасників полягає в збільшенні впізнаваності їх брендів в
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а також в розширенні дистрибуційної мережі. Більшість брендів учасників
даного альянсу невпізнанні за межами їх внутрішніх ринків. Члени альянсу Value Alliance поки не планують
приводити флот до однотипності і створювати уніфіковану програму лояльності, що є перевагою незалежних
лідируючих груп лоукостерів. Альянси лоукостерів є спрощеною альтернативою спроби збільшити транзитний
пасажиропотік і залучити пасажирів з нових ринків, які в даний час вибирають перевізників-конкурентів. На
початковій стадії прогнозується лише невелике збільшення інтерлайн-пасажиропотоку.
Висновки. В умовах глобалізації економіки відбулося значне збільшення інтеграційних процесів на
світовому ринку авіаційних пасажирських перевезень, що супроводжується ускладненням форм економічної
взаємодії авіакомпаній.
Розширення різних типів альянсів авіакомпаній є частиною унікальних тенденцій і характеристик
ринку повітряного транспорту, особливо в міжнародній сфері. В одних випадках це є відповіддю на введення
регулюючих обмежень на ринку (таких, як двостороннє обмеження доступу до маршрутів), тоді як в інших
випадках це відбувається з урахуванням необхідності знизити витрати з метою збереження
конкурентоспроможності і присутності на ринку або в зв'язку з необхідністю реструктурувати найбільші
мережі всередині ринків з найбільш високим рівнем конкуренції для підвищення рентабельності.
Безсумнівно, в такій галузі, як повітряний транспорт, вкрай важливо збільшувати обсяги перевезень.
Формування мережевих маршрутів на внутрішньому, міжнародному і регіональному рівнях найістотнішим
чином сприяє збільшенню обсягів перевезень, зниження собівартості й підвищення конкурентоспроможності.
Курс на лібералізацію ринку сприяв подоланню традиційної концепції флагманської авіакомпанії, дозволивши
прийти до вибудовування системи, заснованої в більшій мірі на групах авіакомпаній (альянсів), які в своїй
діяльності виходять за межі однієї країни, прагнучи при цьому поширити свої послуги на більш широкі
географічні зони. У цих умовах альянси відіграють ключову роль з точки зору підвищення
конкурентоспроможності та гарантії збереження ринку в довгостроковій перспективі.
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Анотація. У статті розглянуто перспективи зовнішньоторговельних відносин між Україною та КНР
в агропромисловому секторі. Досліджено географічну структуру експорту продукції АПК з України та
основних імпортерів української сільськогосподарської продукції. Оцінено обсяги експорту продукції АПК та її
частка в структурі експорту з України до КНР. А також проаналізовано структуру експорту продукції АПК
та продовольства з України до КНР.
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В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ
Аннотация. В статье рассмотрены перспективы внешнеторговых отношений между Украиной и
КНР в агропромышленном секторе. Исследована географическая структура экспорта продукции АПК из
Украины и основных импортеров украинской сельскохозяйственной продукции. Оценены объемы экспорта
продукции АПК и ее доля в структуре экспорта из Украины в КНР. А также проанализирована структура
экспорта продукции АПК и продовольствия из Украины в КНР.
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PERSPECTIVES OF FOREIGN TRADE RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND PRC
IN AGRICULTURAL SECTOR
Abstract. The article prospects of the foreign trade relations between Ukraine and China in the agroindustrial sector were considered The geographic structure of agro-industrial exports from Ukraine and the main
importers of Ukrainian agricultural products was analyzed . The export volume of the agroindustrial complex and its
share in the structure of exports from Ukraine to the China was evaluated. Also, the structure of export of agricultural
products and foodstuffs from Ukraine to China was analyzed.
Key words: agricultural products, export structure, agricultural products, importers of agricultural products,
food, sunflower oil.
Актальність проблеми. В умовах міжнародної глобалізації бізнесу Україні необхідно активно
інтегруватися в світову економічну систему. Вітчизняним підприємствам потрібно постійно підвищувати
конкурентоспроможність своєї продукції та збільшувати обсяги експорту товарів та послуг.
В сучасних умовах турбулентного розвитку як світової економіки, так і національного бізнессередовища для України є вкрай важливим двостороннє стратегічне дружнє партнерство та співробітництво.
Зважаючи на вплив КНР на розвиток світової економіки та формування орієнтирів міжнародної
політики, розширення політичного й економічного діалогу з країнами АТР регіону відкрило б нові можливості
для реалізації геополітичних і геоекономічних інтересів України.
Співробітництво з КНР є вектором розвитку, який може забезпечити зростання показників розвитку як
в торговельно-економічній сфері, так і в багатьох інших секторах економіки. КНР є одним із найбільших та
найперспективніших торговельних партнерів в ринку якої надзвичайно зацікавлена Україна. А Україна, в свою
чергу, має великий потенціал щодо забезпечення Китаю якісною, безпечною та натуральною продукцією.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблематика двостороннього торговельно-економічного
співробітництва України досліджувались у працях багатьох вітчизняних науковців відмітимо, зокрема роботи І.
Бураківського, Д. Лук‘яненка, А. Поручника, А.Філіпенка та ін.
Активізація інтеграційних процесів обумовила появу зарубіжних досліджень з проблематики
перспектив двостороннього торговельно-економічного співробітництва між Китайською народною
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Республікою (КНР) і Україною: А. Гончарук, Ван Пен, Н.Королюк, А.Кун, Цзян Чанбінь, Хе Вей, Лю Дун, Лі
Син Хань, Чжу Хунь Жень, Лі Фень, У Дай Кан, Цвей Да Ху, Шенкар Одеда, Шуан Ли, Лі Лань та ін
Разом з тим, перспективи двостороннього українсько-китайського торговельно-економічного
співробітництва в агропромисловому секторі не отримали належного висвітлення, що обумовило актуальність
дослідження.
Метoю статті є дослідження пріоритетних напрямків зовнішньоторговельних відносин між Україною
та КНР в галузі АПК.
Виклад основного матеріалу. В умовах необхідності ефективного відновлення економіки України,
налаштування її на рейки сучасного світового господарства інвестиційні, виробничі та науково-технологічні
можливості поглиблення співпраці з КНР можуть стати для України вагомим ресурсом розвитку та модернізації
відповідних галузей української економіки, поштовхом до відновлення позицій на світових ринках.
Китай на сьогодні став ключовим гравцем світового імпорту агропродукції, зростання доходів
населення і зміни харчових переваг роблять КНР все більш цікавим для імпорту різних видів сільгосппродукції
і продуктів харчування.
Китай став головним фактором впливу на ситуацію в багатьох сегментах світового АПК. На прикладі
подій останніх років можна побачити, як радикально він може змінити динаміку виробництва будь-якого
продукту, як китайський попит радикально змінює цінову ситуацію на ринку.
Україна в змозі розвивати спільні проекти в агросекторі і забезпечити продовольчу безпеку Китаю.
Тому, окрім торговельних відносин, перспективними напрямами є спільні інвестиційні проекти, проекти в
рамках Нового Шовкового шляху, а також розвиток новітніх технологій у сільському господарстві.
Продукція АПК відіграє значну роль в зовнішній торгівлі України. З кожним роком зростає питома
вага сільськогосподарської продукції в експорті України.
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України експорт продукції
агропромислового комплексу в 2016 році становив 42,5 % або 15,5 млрд. дол. США від загального обсягу
експорту, що на 4,5% більше або 721 млн. дол. США в порівнянні з 2015 роком. Виробництво
сільськогосподарської продукції в 2016 році склало 11,6 % або 277 млрд. грн. від ВВП у 2016 році [2].
За даними експертів у 2017 році прогнозується збільшення обсягів валютних надходжень від
українських агротрейдерів та експортерів аграрних та харчових продуктів з огляду на рекордні обсяги урожаю
2016 року [5].
У структурі експорту України продуктами АПК у 2016 році основними статтями традиційно були
зернові культури, олія та насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Головними в структурі продажів України
були зернові ( 16,7%), жири та олії тваринного або рослинного походження (10,9%) та готові харчові продукти
(6,1%), [3], (рис. 1.):

Готові харчовi
продукти ; 6,70%

Жири та олії
тваринного або
рослинного
походження ; 10,90%

Продукти
рослинного
походження ; 6,10%

Живi тварини;
продукти тваринного
походження ; 2,10%

Зерновi культури;
16,70%

Рис. 1. Основні статті продукції АПК в загальній товарній структурі експорту України в 2016 році, %).
Примітка. Побудовано автором за даними Державної служби статистики України.
Варто зазначити, що значний потенціал для подальшого збільшення експорту продовольства
вбачається за умови диверсифікації товарної структури та збільшення питомої ваги перероблених продуктів
харчування з вищою доданою вартістю в загальній структурі експорту, які в 2016 році становили лише 6,1 %.
Основними ринками збуту в 2016 році були країни Азії (48,4% експорту або 7,37 млрд. дол. США від
експорту української с/г продукції), Євросоюзу (27,2% або 4,14 млрд. дол. США), Африки
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(15,7% або 2,42 млрд. дол. США) та країни СНД (7,5% або 1,15 млрд. дол. США), [3], (рис.
2.):
Інші країни

0,80%

Азія

48,40%

СНД

7,50%

Африка

15,90%

ЄС

27,20%

Рис. 2. Географічна структура експорту продукції АПК України в 2016 році, (%).
Примітка. Побудовано автором за даними Державної служби статистики України.
Аналізуючи сучасний стан та динаміку розвитку зовнішньоторговельних відносин між Україною та
КНР в галузі АПК потрібно відмітити, що на торгівлю України з Китаєм припадає понад 40% обсягу
зовнішньоторговельних операцій з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону та понад 5% від світового.
Основними імпортерами української сількогосподарської продукції в 2016 році були: Індія (10,4 %
експорту або 1,58 млрд. дол. США від експорту української с/г продукції), Єгипет (8,75% або 1,33 млрд. дол.
США) та Китай (6,71% або 1,02 млрд. дол. США), [3], (рис. 3.):
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Рис. 3. Основні імпортери сільськогосподарської продукції України в 2016 році, (%).
Примітка. Побудовано автором за даними Державної служби статистики України.
Зазначимо, що Індія, Єгипет та Китай - лідери серед країн-імпортерів української продукції АПК, тобто
країни з найбільшою кількістю населення в світі, а попит на сільськогосподарську сировину та продукти
харчування в світі залишається стабільно високими.
Ринок Китайської народної республіки є одним із найпривабливіших для українських виробників АПК
з точки зору кількості потенційних споживачів, адже там мешкає близько 1,4 мільярда потенційних споживачів
імпортних товарів. Також в «Експортній стратегії України: Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі
2017 – 2021» після Європи другим головним напрямком для просування українських товарів і послуг є КНР [1,
с.18].
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В 2016 році вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами було експортовано до КНР
продукції на 1,024 млрд. дол. США, що в 12 разів більше, ніж в 2012 році (85,7 млн. дол. США), а його частка в
структурі експорту АПК зросла з 0,5% до 6,7%, [3], (рис. 4.):
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Рис. 4. Обсяги експорту продукції АПК та її частка в структурі експорту з України до КНР
в 2012 та 2016рр., (млрд. дол. США; %).
Примітка. Побудовано автором за даними Державної служби статистики України.
У 2016 році експорт соняшникової олії з України становив 4,8 млн т, що на 23% більше, ніж в 2015
році. Виручка від продажу української олії склала 3,7 млрд. дол. США, що на 22,3% більше в порівнянні з
минулорічним показником.
В структурі експорту продукції АПК та продовольства з України до КНР в 2016 році домінує
соняшникова олія, частка якої 24% від усього українського аграрного експорту. На другому місці пшениця
(18%), а на третьому – кукурудза (17%), [3, 8], (рис. 5.):
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Рис. 5. Структура експорту продукції АПК та продовольства з України до КНР в 2016 році, (%).
Примітка. Побудовано автором за даними Державної служби статистики України.
Також, в структуру експорту сільгосппродукції входять соєві боби, які становлять 6%. На сьогодні
Китай є найбільшим світовим імпортером сої, закуповуючи щорічно астрономічні обсяги цієї олійної культури,
переважно з країн Південної Америки і США. Однак, в останні роки китайські покупці розширюють географію
імпорту, і Україна потрапила в список країн-постачальників. Крім того, зростаючим сегментом залишається і
імпорт до Китаю соєвої олії українського походження [13].
Провідне місце в експорті сільгосппродукції традиційно займає кукурудза, поставки якої в 2016 році
становили 17,4 млн тонн. Україна є найбільшим постачальником кукурудзи в Китай. За інформацією Державної
фіскальної служби основними імпортерами кукурудзи з України в 2016 році були КНР (15,9%), Єгипет (14,7%)
та Іспанія (12,1%), [2].
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Найперспективнішою статтею експорту української продукції АПК до КНР є яловичина. Варто
зазначити, останніми роками активно зростають доходи населення Китаю, що впливає на платоспроможність
населення щодо імпортної продукції та збільшенням споживання китайцями м'ясних (в 2016 році у порівнянні з
2012 роком зросло на 15,1%) і молочних продуктів (в 2016 році у порівнянні з 2012 роком зросло на 11,5%), а
також їх імпорт. Відповідно, експорт м‘ясомолочної продукції з України до КНР є перспективним напрямом
нарощення торгівлі, а отже й збільшенням прибутків підприємств АПК України [7].
Самий швидко зростаючий сегмент українсько-китайської агроторговлі це соняшникова олія. Китай в
останні роки став нарощувати обсяги імпортних закупівель соняшникової олії. Крім того, за прогнозом Wilmar,
в найближчі кілька років Китай може збільшити споживання (і відповідно, імпорт) соняшникової олії. І
незважаючи на зростаючу конкуренцію з боку Росії, Аргентини та Казахстану, Україна залишається головним
постачальником соняшникової олії на китайський ринок (80% імпорту), [5].
Соняшникова олія утримує перше місце в загальних показниках експорту з України до Китаю.
За останні три роки обсяги експорту української соняшникової олії до КНР зросли з 450 млн. дол. США в 2014
році до 681,2 млн. дол. США в 2016 році [2], (рис. 6.):
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Рис. 6. Показники експорту соняшникової олії з України до КНР в 2016 році, (млн. дол. США).
Примітка. Побудовано автором за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України.
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України в 2016 році близько 43% експорту
соняшникової олії закупили Індія (29,4% або 1416,6 млн. тонн) та Китай (13,3% або 445,7 млн. тонн). Також
основними імпортерами були Нідерланди (8,1%), Іспанія (7,1%), Італія (6,2%), Іран (5,4%), Франція, Єгипет та
Туреччина (по 3,0%). Разом ці країни акумулюють близько 79% вартісних поставок олії на зовнішні ринки [2],
(рис. 7.):
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Рис. 7. Основні імпортери соняшникової олії з України в 2016 році, (%).
Примітка. Побудовано автором за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України.
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Якщо говорити про постачання зернових до Китаю, то велика частина торгівлі це поки що експорт
кукурудзи. Перспективними є поставки в Китай українського сорго. КНР вийшов на світовий ринок сорго як
імпортер всього кілька років тому та став за пару сезонів найбільшим світовим покупцем цієї культури.
Безсумнівно, для зростання поставок українських зернових та продуктів переробки необхідна злагоджена
робота державних органів за погодженням з китайською стороною фітосанітарних питань, щодо створення
логістичних проектів, а також розробки заходів щодо залучення китайських імпортерів на ринок України [2].
Також, Україна експортує в КНР кондитерські вироби, снеки, оцет, соки, макарони, продукти із зерна,
сої, швидкі сніданки та інше. В 2016 році допуск на ринок Китаю отримала українська молочна продукція.
Обсяг імпорту молочних продуктів до КНР за рік зріс на 20% в порівнянні з 2015 роком. Основними
імпортними групами були молоко та вершки, суха сироватка, сухе незбиране молоко, дитяче харчування.
Потенціал у молочного бізнесу України потужний. Реалізувати його можна тільки системно працюючи і
доклавши певних зусиль на кожному етапі розвитку [4].
Висновки. В умовах сьогодення головним завданням в двосторонній торгівлі між Україною та КНР в
галузі АПК є диверсифікація експорту та імпорту товарів, відкриття ринку Китаю для більш значної кількості
продуктів з України. Варто відмітити значний потенціал для збільшення обсягів торгівлі та двосторонніх
проектів між українськими та китайськими підприємствами, незважаючи на масштаби економік обох країн і на
можливості українського аграрного сектора.
Агропромислова галузь є найдинамічнішим сектором розвитку економіки України. КНР є найбільшим
торговельним партнером України в агросекторі. Основними статтями українського експорту були кукурудза,
пшеничне борошно, соняшникова та соєва олії. Обсяг поставок сільськогосподарської продукції з України в
Китай зростає величезними темпами: з 2011 року по 2016 рік він збільшився в 12 разів або з 103 млн. дол. США
до 1,24 млрд. дол. США. При цьому Україна поки використовує свій потенціал на китайському ринку лише на
7,5 %. Однією з причин є те, що Китай купує в нас в основному сировину, а не готову продукцію. Зміна ситуації
та нові пропозиції для торгівлі основне завдання, яке Україні необхідно вирішувати якомога швидше.
Розширення співпраці з Україною потенційне вигідно для Китаю: його населення продовжує зростати,
а з ним зростає і проблема продовольчої безпеки країни. Відповідно Китай стрімко збільшує вкладення капіталу
в АПК різних країн. Україна має всі можливості стати об'єктом цього вкладення. Крім інвестицій
безпосередньо в АПК, він зацікавлений у розвитку транспортно-логістичної системи України, яка дозволила б
прискорити і здешевити вантажне і пасажирське сполучення з КНР і постачання туди сільгосппродукції.
КНР один з найбільших у світі споживачів іноземних продуктів харчування (населення КНР становить
близько 1,4 млрд. чоловік), а середній клас становить досить значну частку та має високу купівельну
спроможність. Таким чином, в України є всі можливості щодо більш ефективного торговельного
співробітництва з КНР в галузі АПК, який на сьогоднішній день є локомотивом економіки України.
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Анотація. У статті розглянуто методологічні підходи щодо розвитку системи підтримки
експортної діяльності компаній з урахуванням мегатрендів глобального економічного розвитку (глобальні
диспропорції, транснаціоналізацію, регіоналізацію, мережевізацію, екологізацію та гуманізацію); дуалізму
досягнення цілей просування національних товарів та захисту від дискримінаційних або недружніх заходів з
боку іноземних партнерів; білатеральності побудови зовнішньоекономічних відносин; пріоритетності
національних стратегій розвитку.
Ключові слова: глобалізація, мегатренди, експорт, підтримка експорту.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассмотрены методологические подходы по развитию системы поддержки
экспортной деятельности компаний с учетом мегатрендов глобального экономического развития (глобальные
диспропорции, транснационализация, регионализация, мережевизация, экологизация и гуманизация); дуализма
достижения целей продвижения национальных товаров и защиты от дискриминационных или
недружественных мер со стороны иностранных партнеров; билатеральности построения
внешнеэкономических отношений; приоритетности национальных стратегий развития экономики.
Ключевые слова: глобализация, мегатренды, экспорт, поддержка экспорта.
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DEVELOPMENT OF EXPORT SUPPORT SYSTEM IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE
GLOBAL ECONOMY
Abstract. The article deals with the methodological approaches to the development of the system of support of
export activity of companies taking into account the megatrends of global economic development (global disparities,
transnationalization, regionalization, networking, ecologization and humanization); the duality of achieving the goals
of promotion of national goods and protection against discriminatory or unfriendly measures by foreign partners;
Bilateral construction of foreign economic relations; the priority of national development strategies.
Keywords: globalization, megatrends, export, export support.
Актуальність проблеми. Трансформація соціально-економічних відносин внаслідок переходу до
постіндустріального суспільства змінює умови та мотивацію зовнішньоекономічної діяльності. В умовах
діалектичного розвитку міжнародної співпраці посилюється асиметрія та глобальні дисбаланси у розвитку
міжнародної торгівлі. Ці процеси відбувається на тлі загальних тенденцій глобального розвитку, коли з одного
боку прискорюються темпи зростання обсягів зовнішньої торгівлі, а з другого загострюється міжнародна
конкуренція на ринках товарів та послуг. Розвиток експорту аграрної продукції має не лише суттєвий вплив на
кон‘юнктурні параметри світового аграрного ринку, але й підвищує можливості досягнення глобальних цілей
сталого розвитку, які стосуються подолання бідності, голоду, забезпечення продовольчої безпеки та вільного
доступу до енергоресурсів тощо. Тому дослідження систем підтримки експортної діяльності аграрних компаній
в країнах з різним рівнем розвитку в умовах подальшого розвитку колективних угод та правил на світовому
аграрному ринку є актуальними та мають науково-практичну цінність.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання глобального економічного розвитку, кон‘юнктури світових
товарних ринків та системи підтримки зовнішньої торгівлі висвітлені у наукових працях таких відомих
зарубіжних вчених, як К. Андерсон, І. Ансофф, Г. Беккер, Б. Карлоф, М. Кремер, П. Кругман, В. Нордхауз,
М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон, Е. Хелпман та ін. Серед вітчизняних науковців відмітимо роботи
Л. Антонюк, В. Вергуна, Л. Гальперіної, В. Геєця, Д. Лук‘яненка, А. Мазаракі, Є. Панченка, А. Поручника, Н.
Рєзнікової, А. Румянцева, В. Сіденка, Я. Столярчук, Т. Мельник, А. Філіпенка, Т. Циганкової, В. Чужикова,
О. Швиданенка, О. Шниркова та інших. Дослідження систем підтримки експортної діяльності аграрних
компаній широко представлені в наукових працях, однак стрімкі зміни на світовому аграрному ринку в
зовнішніх умовах експортної діяльності аграрних компаній та чутливість внутрішнього соціально-економічного
становища самих країн-експортерів обумовлює актуальність дослідження особливостей системи підтримки
експортної діяльності аграрних компаній, що зумовило вибір теми дослідження.
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Метою статті є узагальнення теоретико-методологічних засад розвитку системи підтримки експортної
діяльності аграрних компаній в умовах трансформації глобальної економіки.
Виклад основного матеріалу. Глобальні асиметрії та дисбаланси уособлюють собою поляризацію
світу, коли на одному полюсі перебувають високорозвинені, а на іншому найменш розвинені держави. В
ромках концепції світ-системного аналізу така поляризація характеризується відносинами між Центром
(Ядром), який складає Тріада США-ЄС-Японія та Периферією, яка є неоднорідною і включає як потужні
економіки, наприклад країни БРІКС, Малайзія, так і найменш розвинені країни (Чад, Нігер, Мозамбік та ін).
Поляризація, дисбаланси та асиметрії розвитку країн та регіонів притаманні глобальному розвитку, але в
умовах інформатизації спостерігаються протилежні за напрямком процеси. З одного боку, відбувається
уніфікація стандартів виробництва, споживання та способів життя, що сприяє конвергенції економічного
розвитку, а з іншого, зростає, інформаційно-технологічний розрив між країнами «Центру» та «Периферії».
«Прогнозні оцінки свідчать про модифікацію проявів нерівномірності економічного розвитку в глобальних
масштабах» [1]. При цьому поглиблюється дисбаланс у міжнародній торгівлі. Оскільки країни, що складають,
так званий, «Центр» є не лише постачальниками технологій та високотехнологічних продуктів, але одночасно –
потужними експортерами середньо- та низькотехнологічних товарів, у тому числі аграрної сировини та
продукції. Це призводить як до поглиблення технологічного розриву, так й до зростання конкуренції на
світових товарних ринках. «Оскільки у глобалізованому світі лідерство в створенні, генеруванні та поширенні
ін- формаційно-комунікативних технологій на основі використанні інтелектуального капі- талу визначає
глобальне економічне лідерство, а отже перерозподіл свiтoвoгo багатства. Таким чином, досягнення критеріїв
постіндустріального (інформаційного) суспільства є сенсом для національних економік з ринками, що
формуються» [2].
Питання скорочення розриву у економічному та технологічному розвитку між полюсами
глобалізованої економічної системи вирішується завдяки взаємодії міжнародних організацій, громадянського
суспільства та державного регулювання. Тому в глобальній економіці виникає необхідність у формуванні
системи підтримки експорту, яка охоплює всі рівні управління – від корпоративного, локального,
регіонального, субрегіонального до наднаціонального і базується на принципах ефективності, емерджентності,
конкурентності, недискримінаційності, інтегрованості (сумісності елементів), збалансованості, диференціації в
залежності від рівня розвитку економіки. Ознаками глоаблізації є інтренаціоналізація, транснаціоналізація та
регіоналізація, які мають прояв у глбальних диспропорціях та асиметріях. Поглиблення трансформації
глобальної економічної системи характеризується такими явищами як мережевізація, гуманізація та
екологізація суспільного буття. Одночасно із зростанням частки експорту у ВВП країн та світу у цілому
відбуваються діаметрально протилежні процеси посилення взаємодії країн в процесі здійснення та регулювання
експортної діяльності, з одного боку, та збільшення чисельності та загострення торговельних конфліктів,
суперечок, дискримінації, з іншого боку, які обумовлені глобальними диспропорціями та асиметріям (див.
рис.1).
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Глобальна система підтримки експорту
Рис.1. Глобальна система підтримки експорту
Джерело: побудовано автором.
Оскільки експортери зазнають не лише комерційних, але й політичних ризиків, виникає нагальна
потреба модернізації системи підтримки експорту в переважній більшості країн світу. Разом з тим, в рамках
колективних угод щодо зовнішньої торгівлі визначено межі застосування регулювання та державної підтримки
експорту. Зокрема члени Світової організації торгівлі (СОТ) мають виконувати зобов‘язання, які встановлені
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багатосторонніми правилами міжнародної торгівлі та спрямовані на забезпечення принципу недискримінації,
створення вільних і справедливих умов для конкуренції. Важливе значення в системі правових норм СОТ
мають норми щодо застосування державної підтримки та субсидій див. Угоду про субсидії і компенсаційні
заходи. Серед обов‘язкових умов, яких мають дотримуватись всі країни-члени СОТ і які впливають на
формування системи підтримки експорту відмітимо загальні правила надання субсидій для виробництва
промислових товарів, а також визначено процедуру захисту країн-членів СОТ, якщо вони зазнали негативного
впливу від субсидій, уведених іншими країнами [3]. Цією Угодою обмежується використання адресних
субсидій, які спотворюють вільну конкуренцію, тоді як застосування неадресних субсидій країнам-членам СОТ
дозволяється. Згідно з вимогами СОТ країнам-членам заборонено використовувати експортні субсидії, які
надаються урядом або органами місцевої влади з метою сприяння експорту або з метою використання
вітчизняних товарів замість імпортних (імпортозаміщення), тому, що вони завдають шкоди інтересам інших
членів СОТ [4].
Активізація експортної діяльності є засобом забезпечення сталого розвитку національних економік та
підвищення їх міжнародної конкурентоспроможності. Однак за певних обставин, експорт може спричинити
розбалансування економічного розвитку (голландська хвороба, моновиробництво, консервація застарілих
технологій). Мотивація країн збільшити експортні доходи має інституційні, природні та структурні обмеження.
Прикладом негативних наслідків для економічної системи є значна питома вага в експорті сировинних товарів,
що отримало назву «ресурсне прокляття» («голландська хвороба»). На думку В. Котлубай негативними
наслідками існування феномену «ресурсне прокляття» є:
– розвиток корупції, існування якої обумовлюється бажанням отримання доступу до сировини;
– низький рівень конкурентоспроможності інших секторів економіки, що обумовлюється обмеженістю
фінансування їх розвитку;
– нестабільність бюджетних надходжень від експорту сировини, що пов'язано з коливаннями світових
цін і змінами геополітичної ситуації тощо [5].
Зазначимо, що розвиток корупції, або бажання привласнити ренту з природних ресурсів, які є
національним багатством, притаманний лише державам з екстрактивними елітами (за визначенням
Д. Аджемоглу [6]). Тоді як для розвинених країн, які мають значні доходи від експорту сировини має інші
прояви. Специфіка країн, що розвиваються, полягає у слабкості державних інститутів та наявності численних
прогалин в регулятивній системі.
Для багатьох економік світу, експортна діяльність має системоутворююче значення, відіграє роль
основного чинника економічного зростання, джерела добробуту для більшості населення. Тому потребує
удосконалення національні система підтримки експортної діяльності, яка має враховувати вимоги
багатосторонньої торгівельної взаємодії країн світу (в рамках СОТ, ЄС та ін.), розширення технікотехнологічних можливостей виробництва, транспортування та зберігання продукції, умов та форм торгівлі
тощо.
Однією з форм підтримки експорту є субсидування, яке надає окремими сферам діяльності більш сприятливі
умови, ніж іншим, що порушує ринкову конкуренцію, спотворюють мови алокації ресурсів та умови
міжнародної торгівлі. «У широкому розумінні субсидія - це будь-яка державна підтримка у вигляді фінансових
засобів, товарів та послуг, що надаються державою на пільгових умовах, а також будь- яка підтримка доходу
чи ціни, яка прямо чи опосередковано призводить до зростання експорту будь-якого товару з території країни
або до зменшення імпорту товару на її територію» [7].
До субсидій згідно умов СОТ відносяться податкові пільгові режими оскільки вони призводять до
недоотримання бюджетних надходжень при одночасній вигоду для їх одержувачів вибіркових підприємств
порівняно з іншими, які не отримують таких пільг. СОТ із певними застереженнями дозволяє надання
податкових пільг суб‘єктам господарювання, зокрема їх можна застосовувати з метою підтримки інвестиційних
проектів, однак заборонено використовувати для покриття поточних витрат підприємств.
Тривала історія застосування інструментарію СОТ для лібералізації зовнішньої торгівлі сприяла деталізованої
ідентифікації забороненого експортного субсидування завдяки врахуванню специфіки застосування податкових
пільг для експортоорієнтованих підприємств. Зокрема, таким критерієм є порівняння з митно-податковим
навантаженням на товар, що призначений до споживання на внутрішньому ринку.
В умовах зростаючої взаємозалежності виробників, поглиблення міжнародної спеціалізації та
кооперації, важливим аспектом є врегулювання пільгового оподаткування на імпортні товари або послуги, що
використовуються у виробництві експортних товарів. Розмір пільг не повинен у підсумку звільняти
підприємство-експортера від сплати в бюджет в обсязі, що співставний з величиною таких податків, що
справляються в разі виробництва та реалізації подібних товарів на внутрішньому ринку [7].
Мотивація інтенсифікувати експортну діяльність супроводжується у період після світової фінансовоекономічної кризи заходами протекціонізму та активізацією впровадження різноманітних механізмів та
інструментів просування продукції на зовнішні ринки. Серед таки інструментів відмітимо державно-приватне
партнерство, як найбільш ефективну форму взаємодії між публічним сектором та бізнесом. «Основною
особливістю цієї специфічної форми партнерства між публічним та приватним секторами є тимчасова
передача державою зобов‘язань з надання публічних послуг суб‘єктам приватного сектору, відповідальність за
надання яких здійснює публічний партнер, а ризики розподіляються між усіма учасниками» [8]. Вочевидь
проблеми для прогресу економічних систем виникають внаслідок експортної орієнтації на сировинних та
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низькотехнологічних товарах та послугах з низькою наукомісткістю. Відтак «країни повинні докладати зусиль
для формування власних вигідних позицій у міжнародному поділі праці» [9], що передбачає зростання обсягів
експорту наукоємних інноваційних товарів [10]. Основними принципами управління у сфері державноприватного партнерства у контексті ефективного функціонування інноваційної моделі економіки О. Попело
визначено такі: прозорості: ступінь ясності та відкритості процесу прийняття рішень; підзвітності: ступінь
відповідальності діячів перед суспільством за сказане чи зроблене; справедливості: ступінь, в якому вимога
дотримуватися правил поширюється рівною мірою на всіх членів суспільства; ефективності: ступінь
використання обмежених людських і фінансових ресурсів без втрат, відстрочок або псування, або без
заподіяння шкоди майбутнім поколінням; «хорошого тону»: ступінь створення та контролю за виконанням
правил здійснюються без заподіяння шкоди або не викликаючи невдоволення з боку населення [11].
Особливість експортної діяльності вимагає врахування при державно-приватному партнерстві рекурсивності,
оскільки функціональні засади підтримки експорту індуктивно визначені через функції публічного та
комерційного секторів.
В умовах трансформації глобальної економіної системи виникає необхідність у розвитку системи
підтримки експорту, яка базується на принципах ефективності, емерджентності, конкурентності,
недискримінаційності, інтегрованості (сумісності елементів), збалансованості, диференціації в залежності від
рівня розвитку економіки; реалізовується інституційно-регулятивними, економічними, соціальними та
інформаційними інструментами та охоплює всі рівні управління – від корпоративного, локального,
регіонального, субрегіонального до наднаціонального (див. рис.2).
Трансформація глобальної економіки
Розвиток системи підтримки експорту
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Рис.2. Розвиток системи підтримки експорту в умовах трансформації глобальної економіки
Джерело: побудовано автором.
Підтримка експорту забезпечує синергію взаємодії форм та інструментів в стійких багаторівневих
нелінійних відносинах основних стейкхолдерів (бізнесу, громадянського суспільства, держави, регіональних
міждержавних об‘єднань та наднаціональних інституцій) в умовах трансформації глобальної економічної
системи. Особливою ланкою системи підтримки експорту є страхування комерційних та політичних ризиків.
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Масштабність завдань, які передбачає страхування експортних кредитів та експортного інвестування, виводить
їх поза межі комерційного сектору світового фінансового ринку. Тому з метою забезпечення функцій
розроблення пропозицій щодо поліпшення умов міжнародної торгівлі товарами, послугами та транскордонному
руху капіталів, розширення кредитування та координацію дій при страхуванні експортних кредитів різної
тривалості, майданчику для професійного обміну досвідом, налагодження співпраці між членами, участі у
спільних проектах з іншими зацікавленими сторонами фінансування транскордонної торгівлі, підготовку
статистичної та аналітичної інформації в розвинених країнах виникли спеціалізовані уповноважені установи Експортно-кредитні агентства (ЕКА), які у 1934 р. утворили НГО Міжнародний союз страховиків кредитів та
інвестицій (Berne Union). Наразі Міжнародний союз страховиків кредитів та інвестицій нараховує 84 члени,
серед них урядові експортні кредитні агентства, приватні страховики та багатосторонні установи з усього світу,
які надають страхові продукти, гарантії та, у деяких випадках, безпосередньо фінансують транскордонну
торгівлю. Члени страхових продуктів пропонують захист експортних компаній, інвесторів та фінансових
установ від збитків унаслідок комерційних кредитних ризиків (невиконання покупцем) та політичних ризиків
(неконвертованість валюти, політичне насильство, конфіскація або експропріація іноземних активів). Спільно
члени забезпечують захист платіжного ризику приблизно на 11% річного обороту світової транскордонної
торгівлі товарами та послугами (згідно з статистикою СОТ) [13]. Україна створює ЕКА у відповідності до
Закону України «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського
походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту» [14].
Огляд літератури [5-12] дає змогу виокремити такі чинники, які визначають напрямки розвитку
підтримки експорту:
– загальний рівень розвитку країни (фінансово-кредитна система, стан інфраструктури, рівень захисту
конкуренції, стабільність валютно-фінансової політики, верховенство права);
– рівень розвитку та ефективність інституційно-регулятивних інструментів;
– рівень залежності економіки від зовнішнього сектору;
– політична та соціальна стабільність;
– координація інституційних механізмів на всіх рівнях регулювання (в рамках колективних угод
глобальних організацій, регіонально- та субрегіонально-інтеграційних об‘єднань);
– створення та розвиток глобальних інноваційних, виробничих та торгівельних мереж;
– флуктуація кон‘юнктурних параметрів світових ринків товарів, послуг та капіталів;
– природно-ресурсні та екологічні обмеження;
– секторально-галузева специфіка;
– ймовірність настання глобальних ризиків та загроз;
– рівень розвитку технологій.
Висновки. В рамках глобалізаційної парадигми зпропоновано інтегративно-функціональну концепцію
підтримки експорту, яка охоплює всі рівні управління – від корпоративного, локального, регіонального,
субрегіонального до наднаціонального і базується на принципах ефективності, емерджентності,
конкурентності, недискримінаційності, інтегрованості (сумісності елементів), збалансованості, диференціації в
залежності від рівня розвитку економіки; забезпечує синергію взаємодії форм та інструментів в стійких
багаторівневих нелінійних відносинах основних стейкхолдерів (бізнесу, громадянського суспільства, держави,
регіональних міждержавних об‘єднань та наднаціональних інституцій) в умовах трансформації глобальної
економіки.
Методологічні підходи щодо модернізації системи підтримки експортної діяльності компаній на
національному рівні мають враховувати мегатренди глобального економічного розвитку (глобальні
диспропорції, транснаціоналізацію, регіоналізацію, мережевізацію, екологізацію та гуманізацію); дуалізм
просування національних товарів та захист від дискримінаційних або недружніх заходів з боку іноземних
партнерів; білатеральність побудови зовнішньоекономічних відносин; пріоритети національних стратегій
розвитку; шляхом впровадження рекурсивного державно-приватнного партнерства та створенням платформи
для взаємного діалогу між стейкхолдерами.
Література:
1. Резнікова Н. В. Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного
етапу глобалізації / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №. 4. – С. 7–12.
2. Гальперина Л.П. Нові сенси розвитку національних економік у постіндустріальну епоху / Л.П. Гальперина
//
Актуальні
проблеми
міжнародних
відносин:
Збірник
наукових
праць.
Випуск 123 (частина І). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Інститут міжнародних відносин, 2014. – С.138–146.
3. Угода про субсидії і компенсаційні заходи (укр/рос) від 15.04.94 р. № 981015 // Офіційний вісник України.
– 2010. – № 84. – С. 446, ст. 2989.
4. Subsidies and countervailing measures [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: http://www.wto.
org/english/tratop_e/scm_e/scm_e.htm.
5. Котлубай В.О. Розвиток стратегічних напрямів зовнішньоторговельної політики України / В.О. Котлубай
// Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: зб. матер. ІІ всеукр. наук.практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 50-річчю створення факультету управління
та бізнесу ХНАДУ (26 жовтня 2016 року). – Харків, ХНАДУ, 2016. – С. 549-551.

146

Стратегія розвитку України

6. Аджемоґлу Д. Чому нації занепадають походження влади, багатства та бідності. 2-ге вид., випр /
Д. Аджемоґлу, Д. Робінсон. Пер. з англ. і наук. ред. О. Дем'янчук. ‒ К.: Наш формат, 2017. ‒ 440 с.
7. Іванова І. М. Державна підтримка експорту як інструмент захисту національних інтересів: досвід ЄС, СОТ
та уроки для України / І. М. Іванова // Стратегічні пріоритети. ‒ 2015. ‒ №1. ‒ 51–55.
8. Коваленко В. В. Методологічні основи фінансування публічно-приватного партнерства / В. В. Коваленко
// Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські
реалії : матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції, 7 грудня 2016 року. – Київ : КНЕУ, 2016. –
С. 67-70.
9. Кібік О. М. Cтратегічні інструменти державної підтримки розвитку експортного потенціалу України / О.
М.Кібік, В. О. Котлубай, Ю. В. Хаймінова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – №. 58. – С.
31–45.
10. Кібік О. М. Організаційно-правові передумови інтенсифікації експортної діяльності в Україні /
О. М. Кібік та ін. // Збірник наукових праць Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015.
– С. 70–105.
11. Попело О. В. Світовий досвід розвитку державно-приватного партнерства як фактора побудови та
ефективного функціонування інноваційної моделі економіки / О. В. Попело // Проблеми і перспективи
економіки та управління. – 2016. – №. 1 (5). – С. 63-73.
12. Anderson K. et al. What is the appropriate counterfactual when estimating effects of multilateral trade policy
reform? // Journal of Agricultural Economics. – 2016. – Т. 67. – №. 3. – С. 764–778.
13. Berne Union Business Statistics [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.berneunion.org.
14. Закон України «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського
походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту» від 20.12.2016 №
1792-VIII.

№2, 2017

147

УДК 339.1
ЛИТВИНЕНКО Н.П.,
к.е.н., доцент,
доцент кафедри міжнародної інформації
Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РУДЬКОВСКИЙ С.М.,
аспірант кафедри міжнародного менеджменту
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ПРИ ЗЛИТТЯХ ТА ПОГЛИНАННЯХ НА СВІТОВОМУ
ЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ
Анотація. У статті досліджено такі економічні ефекти злиттів та поглинань: економія за рахунок
вертикальної інтеграції, економія на податкових платежах, продуктова диверсифікація, взаємодоповнення у
сфері НДДКР, ресурсів та конкурентних переваг, зростання та синергія. Синергія у широкому розумінні є
одним з найбільш важливих економічних ефектів, який об’єднує всі інші економічні ефекти.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ СЛИЯНИЯХ И ПОГЛОЩЕНИЯХ НА МИРОВОМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
Аннотация. В статье исследованы такие экономические эффекты слияний и поглощений: экономия
за счет вертикальной интеграции, экономия на налоговых платежах, продуктовая диверсификация,
взаимодополнения в сфере НИОКР, ресурсов и конкурентных преимуществ, рост и синергия, которая
объединяет все остальные вышеупомянутые экономические эффекты. Рассмотрены управления процессом
интеграции предприятий энергетической отрасли для обеспечения синергетического эффекта на трех этапах
интеграции компаний: подготовительном, этапе реализации соглашения и этапе интеграции.
Ключевые слова: глобализация, слияния и поглощения, экономический эффект, энергетика, синергия.
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ECONOMIC EFFECTS IN LOSSES AND DEVELOPMENTS IN THE WORLD ENERGY MARKET
Abstract. The paper examines the following economic effects of mergers and acquisitions: savings through
vertical integration, savings on tax payments, product diversification, complementarities in the field of R & D,
resources and competitive advantages, growth and synergy, which combines all other above-mentioned economic
effects. The management of the integration process of power industry enterprises is considered in order to ensure
synergy effect on the three stages of integration of companies: preparatory phase, implementation stage of the
transaction and integration stage.
Key words: globalization, mergers and acquisitions, economic effect, energy, synergy.
Актуальність проблеми. Особливості здійснення міжнародних злиттів та поглинань (ЗіП) в
енергетичній галузі полягають в необхідності враховувати тенденції світового енергетичного ринку та
обмеження, які накладають національні уряди у зв‘язку зі стратегічним значенням енергетичної безпеки для
буд-якої держави. Економічні ефекти ЗіП відрізняються залежно від галузі світового енергетичного ринку,
масштабів та мотивації компаній, які здійснюють угоду. В енергетичній сфері найбільші злиття були здійснені
у нафтогазовій сфері, наприклад, між компаніями: Exxon Corp та Mobil Corp у 1998 році; Dutch Petroleum Co і
Shell Transport & Trading Co у 2004 році, а також Royal Dutch Shell PLC та BG Group PLC у 2015 році на
загальну суму у 223 млрд дол. США [1]. «До недружніх угод можна віднести продаж російською компанією
«ЛУКОЙЛ» мережі з 240 автозаправних станцій і шести нафтобаз, які перебували на балансі дочірньої компанії
«ЛУКОЙЛ-Україна». Сума цієї угоди, становить 300 млн дол. США, що зробило її найбільшою угодою 2014
року для ЗіП з українською участю» [2]. Розвиток теоретико-методологічних засад дослідження економічних
ефектів при міжнародних ЗіП з урахуванням специфіки енергетичних компаній та тенденцій світового
енергетичного ринку дає змогу є актуальним науковим завданням.
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Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження злиттів та поглинань у міжнародному бізнесі отримало
розвиток в публікаціях таких вітчизняних науковців, як Т.М. Гамма, О. Давидович, Д.І. Кір‘яков,
А.В. Ліпенцев, М.Е. Прохорова, В.В. Cабадаш, С.В. Сіденко, І.Б. Чичкало-Кондрацька та ін. Меншою мірою
вивчена проблематика міжнародних ЗіП в енергетичній сфері, зокрема відмітимо науковий наробок
Л.П. Гальперіної, Ю.В. Клен, Т.А. Коцко. Ефективності угод зі ЗіП присвячено праці таких науковців, як О. В.
Ваганова, Ю. П. Дейнека, О. А. Кириченко, Т.А. Коцко, В.В. Македон, А.В. Максименко, В.М. Марченко, О.І.
Рогач. Серед зарубіжних вчених відмітимо наробок таких авторів, як А. Аєрбах, Д. деПамфіліс , K. Лакс та Р.
Мекл, Д. Райшус та інші.
Метою статті є розвиток теоретико-методологічних засад дослідження економічних ефектів
здійснення міжнародних ЗіП з урахуванням специфіки діяльності енергетичних компаній та тенденцій
світового енергетичного ринку.
Виклад основного матеріалу. При злиттях та поглинананнях очікуваний економічний ефект можна
визначити за мотивами ЗіП, а вже реальний економічний ефект можна проаналізувати після певного ЗіП. Так за
мотивами ЗіП, описаними у працях [3-8], можна очікувати такі економічні ефекти:
– економію за рахунок вертикальної інтеграції;
– економію на податкових платежах (у разі наявності суттєвих податкових пільг у однієї з компаній угоди,
навіть якщо інша компанія є платником податків на загальних підставах, об'єднана компанія мінімізує
податкові зобов'язання);
– продуктову диверсифікацію (розширення номенклатури товарів (робіт, послуг) за умови сприятливої
кон‘юнктури та рентабельності витрат призведе до підвищення прибутків та зміцнення
конкурентоспроможності компанії);
– взаємодоповнення у сфері НДДКР, ресурсів та конкурентних переваг (впровадження кращих і нових
технологій, завдяки компліментарності з компаніями-членами угоди внаслідок злиття дає змогу прискорити
випуск та зекономити на витратах порівняно з здійсненням власних НДДКР та самостійного виробництва);
– зростання (збільшення доходів та зростання шляхом придбання необхідних ресурсів ззовні, так
збільшення резервів та обсягу виробництва за рахунок придбання більш дрібних конкурентів);
– синергія (вся об'єднана компанія буде коштувати більше, ніж вартість компаній, що є членами угоди,
внаслідок угоди злиття можна мінімізувати або максимізувати прибутки).
При укладенні угод злиття та поглинання необхідно враховувати численну кількість різноманітних
чинників, вплив яких на реалізацію угод злиття та поглинання у більшості випадків важко передбачити. Тому
загальний ефективний механізм укладення угод злиття і поглинання в рамках досягнення синергетичного
ефекту можна представити як послідовність відповідних етапів (див. табл.1).
Таблиця 1
Послідовність етапів злиття і поглинання в контексті досягнення синергетичного ефекту
Послідовність етапів злиття і поглинання
підприємств
1. Підготовчий етап
2. Аналіз функціонування підприємств, що
підпадатимуть під злиття чи поглинання з точки зору
правового, економічного, фінансового, кадрового,
соціального та екологічного аспектів
3. Проведення переговорів / узгодження стратегії
недружнього поглинання всередині підприємства, що
ініціює поглинання
4. Безпосереднє здійснення процесу інтеграції

Мінімально необхідні умови для досягнення
синергетичного ефекту
Достовірність інформації, адекватна оцінка
Достовірність даних щодо функціонування
підприємства-цілі, ефективні методи оцінювання
отриманих даних, розуміння потреб підприємстваініціатора, оцінка потенційних ризиків та загроз
Бажання партнерів йти на компроміс, контроль та
узгодження інтересів власників та управлінців /
швидкість здійснення процедури недружнього
поглинання
Координація дій, продуманість процедур, швидке
подолання бюрократичних перешкод

5. Оцінювання ефективності здійсненої угоди
6. Узгодження функціонування виробничих,
економічних, фінансових та кадрових напрямів
діяльності
7. Узгодження єдиної політики апарату управління

Адекватні методики оцінки та їх об‘єктивність
Продуманість процедур, чіткість виконання,
продуманий розподіл повноважень між виконавцями

8. Вибір довгострокової стратегії та перевірка її на
адекватність

Розуміння стратегічних альтернатив інтегрованої
структури, оцінка потенційних можливостей та
ризиків

Контроль інтересів власників та управлінців,
врахування виключно інтересів новоствореної
структури

Джерело: складено на основі [3].
Синергетичний ефект у широкому розумінні є визначають як здатність об‘єднаної компанії створювати
вищу вартість, ніж сумарна вартість окремих компаній до угоди з ЗіП завдяки об'єднанню ресурсів, капіталу та
створення нових конкурентних переваг, що сприяє зростанню прибутків, обсягів виробництва та ринкової
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частки об‗єднаної компанії, за рахунок економії на масштабі та здійсненні НДДКР, зниженню трансакційних
витрат.
В якості основних джерел синергетичного ефекту переважно розглядаються:
1) комбінування: використання наявних в компанії ресурсів, які не могли бути ні ефективно залученими до
господарської діяльності, ні реалізованими на ринку;
2) компліментарність: повніше завантаження виробничих і торгових потужностей, оптимізація транспортних
маршрутів, усунення слабких ознак однієї компанії за рахунок використання сильних ознак іншої;
3) економія від одномоментно збільшеного обсягу діяльності: розподіл постійних витрат на більший обсяг
продукції;
4) усунення дублюючих підрозділів – НДДКР, маркетингу і реклами, зв‘язків з громадськістю [4].
З метою проведення фінансового аналізу угоди ЗіП ефекти синергії можна розділити на два види:
операційні та фінансові. Операційна синергія охоплює економію на масштабах випуску продукції, економію на
гнучкості та можливості зростання. Вона опирається не стільки на матеріальні ресурси компаній, які
об‘єднуються, скільки на управлінські здібності команди, корінні компетенції учасників об‘єднання, які
дозволяють їм досягати успіхів у конкуренції [4].
Основні форми операційної синергії можна згрупувати залежно від економії на масштабі, на гнучкості та
можливості зростання (див. табл. 2).
Таблиця 2
Форми операційної синергії залежно від економічного ефекту
Економія на масштабі
– Зростання продуктивності за
рахунок спеціалізації
– Зниження постійних витрат на
одиницю продукції за рахунок їх
розподілу
– Повніше
використання
потужностей
– Зростання коефіцієнту створення
нових продуктів
– «виторг/потенційний виторг»

Економія на гнучкості
Можливості зростання
– Гнучкість
мереж – Швидкість розширення ринку
товаропросування
– Щільність охоплення споживачів – Створення
ринку
та/або
зміцнення конкурентних позицій
на ринку
– Гнучкість досліджень ринку
– Швидкість освоєння/створення
технології
– Гнучкість управлінської команди – Швидкість
створення
нових
продуктів
– Зміцнення/створення
ринкової
влади

Джерело: складено на основі [4].
При проведенні фінансового аналізу угод ЗіП фінансова синергія описує вплив покупки контролю на
інвестиційні ризики об‘єднаної компанії (табл. 3). Дві найістотніші складові інвестиційних ризиків – це діловий
(комерційний) ризик та фінансовий ризик (ймовірність неплатежу).
Таблиця 3
Форми операційної синергії при управлінні інвестиційнмими ризиками
Зниження ділового ризику
Зниження фінансового ризику
– Зниження коливань виторгу, потоків грошових – Покращення покриття зобов‘язань
ресурсів
– Продуктова і територіальна диверсифікація
– Диверсифікація клієнтських сегментів

– Зростання кредитоспроможності та полегшення
доступу до капіталу
– Створення чи розширення внутрішнього ринку
капіталу

Джерело: складено на основі [4].
Пом‘якшення впливу чинників ділового ризику повинно виражатися у зниженні розмаху коливань
надходження від продажу товарів і послуг клієнтам, стабілізації потоків грошових ресурсів від операцій
компанії, а також в більш плавному рухові потоків грошових ресурсів у майбутньому. Друга складова
інвестиційних ризиків – невизначеність виконання зобов‘язань по займаному капіталу перед кредиторами.
Об‘єднання компаній може зробити внесок у закріплення платоспроможності, істотно покращити покриття
виплат по залучених ресурсах за рахунок додаткових потоків грошових коштів. Зрештою фінансова синергія
повинна призвести до зниження витрат на капітал компанії, здешевити його залучення як по лінії кредитних
ресурсів, так і по лінії власних.
Загальновизнана концепція оцінки економічної ефективності угод ЗіП заснована на прирості вартості
поглинаючої компанії відносно її базової вартості витрат на поглинання та інтеграцію. Критерієм
результативності такої угоди для поглинаючої компанії є зростання вартості бізнесу порівняно з
альтернативним використанням відповідного капіталу, що називається чистою вартістю поглинання (NAV) [4].
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Оцінка ефективності злиття і поглинання непублічних міжнародних компаній (чи поглинання
публічної компанії-мети непублічною компанією при непублічній формі об‘єднаної компанії) потребує
ідентифікації і прогнозування грошових потоків і ризиків, що визначають вартість бізнесу об‘єднаної і поглинаючої компаній. Управління ефективністю полягає в управлінні факторами зміни грошових потоків і ризиків
[6].
Марченко В.М. [7] висунуває теорію про те, що при ЗіП виникає не лише синергетичний ефект, а й
компліментарний ефект. Компліментарний ефект (ефект раціонального використання, взаємодоповнення,
економія) виступає як передбачуваний результат реалізації планомірного (організованого) процесу, який в
переважній більшості випадків знаходить своє практичне втілення, може бути попередньо розрахований і на
який і сподіваються власники, приймаючи управлінське рішення, в тому числі і про злиття. Компліментарний
ефект в економічній науці трактується як певна набута перевага в результаті зміни обсягів, структури
виробництва, схеми управління тощо. Економія виступає як запланований результат комбінування та
взаємодоповнення ресурсів корпорації в результаті їх об‘єднання. Зокрема, говорячи про компліментарний
ефект злиття, можна виділити декілька рівнів його виникнення: ефект за рахунок об‘єднання ресурсів, ефект за
рахунок об‘єднання потужностей, ефект об‘єднання фінансових потоків, ефект маркетингу, ефект заміщення
(інвестиції), ефект централізації тощо.
Розгляд особливостей злиття корпорацій, сутності синергійного та компліментарного ефекту дав
можливість деталізувати ефект об‘єднання як суми компліментарного ефекту внутрішньої взаємодії елементів в
процесі злиття, ефекту внутрішньої самоорганізації, компліментарного ефекту зовнішньої взаємодії, ефекту
інституційної самоорганізації (між зацікавленими особами) та ефекту часових спекуляцій. Так для досягнення
синергетичного ефекту від злиття та поглинання мають виконуватись певні управлінські дії, що враховують
особливості компаній та ведуть до створення додаткової вартості.
Визначення джерел синергії компаній учасників
угоди та їх аналіз до злиття
Обчислення синергетичного ефекту в
кількісному вимірі
Прогноз розміру вигоди від консолідації та
визначення максимальної суми угоди

Формування покрокового плану заходів для
досягнення синергетичного ефекту
Після заключення угоди про злиття правильно
здійснити інтеграцію компаній і ребрендинг

Позбавитися протиріч в корпоративній культурі,
що виникли в результаті злиття
Контроль та управління синергією після угоди
про злиття або поглинання

Рис. 1. Процес досягнення синергетичного ефекту від злиття та поглинання компаній
Джерело: складено на основі [5].
Диференціація економічних ефектів, які досягаються при здійсненні міжнародних ЗіП в енергетичному
секторі пов‘язана з регіональними та галузевими тенденціями на світовому енергетичного ринку. Застосування
міжнародних ЗіП як стратегії підвищення конкурентоспроможності міжнародної компанії в енергетиці зростає
за кількістю та вартістю угод. Основними регіонами злиттів та поглинань в енергетичній галузі є Північна
Америка, Європа та Азійсько-Тихоокеанський регіон [9]. Панівною тенденцією для країн з різним рівнем
розвитку є зростання за обсягом і вартістю привабливості угод у сфері відновлювальних джерел енергії
«невелике збільшення кількості та вартості злиттів та поглинань у нафтогазовій сфері; зменшення обсягу та
вартості злиттів та поглинань у вугільній промисловості. В Україні можна очікувати зростання угод у сфері
відновлювальних джерел та електроенергії, що пояснюється пільговими тарифами для відновлюваної
енергетики та сприятливою для інвесторів політикою спрощення приватизації у енергетичному секторі. Крім
цього, характерні транскордонні угоди з боку європейських та китайських інвесторів» [9].
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Відповідно для досягнення таких економічних ефектів має бути загальне ефективне управління
процесом інтеграції. Коцко Т.А. пропонує застосовувати процесний підхід з метою дослідження доцільності
консолідації компаній паливно-енергетичного комплексу ще на етапі планування цієї інтеграції. Так процес
управління поділяється на три етапи: підготовчий етап, етап реалізації угоди та етап інтеграції.
Таблиця 6
Етапи управління процесом інтеграції підприємств енергетичної галузі
Підготовчий етап
– Аналіз стратегічного розвитку
компанії та визначення ролі
консолідаційних управлінських
рішень у її стратегії
– Розробка
стратегії
консолідаційного
розвитку
компанії
– Визначення критеріїв прийняття
управлінських
рішень
щодо
інтеграції
– Аналіз
ринку,
обрання
потенційних
компаній-цілей
(об‘єктів
об‘єднання,
поглинання)
та
визначення
механізмів інтеграції
– Оцінка економічного потенціалу
потенційних
компаній-цілей,
діагностика бізнес-процесів та
оцінка
вартості
операції
консолідації
– Вибір компаній-цілей та оцінка
ефектів в результаті злиття

Етап реалізації угоди
– Проведення переговорів щодо
можливостей
консолідації
компаній (взаємне інформування
потенційних учасників інтеграції
щодо майбутньої інтеграції)
– Ідентифікація умов інтеграції,
комплексна
оцінка
вартості
компанії-цілі та ефекту від
реалізації угоди злиття або
поглинання, аналіз її стратегії,
фінансовий
та
юриличний
аналізи
(процедура
«Due
diligence»)
– Визначення і економічне та
правове
обґрунтування
механізму інтеграції
– Розробка структури угоди, схеми
фінансування
операції
консолідації,
здійснення
юридичної оцінки
– Виконання самої угоди злиття
або поглинання

Етап інтеграції
– Розробка плану злиття або
поглинання
–
узгодження
виробничих,
фінансових,
маркетингових та інших аспектів
розвитку об‗єднананої компанії
– Впровадження
змін
в
організаційно-управлінську
структуру та систему управління
компанією на базі моделювання
системи бізнес-процесів компанії
– Реалізація плану консолідації
компаній
– Контроль та оцінка ефективності
інтеграції – ЗіП компаній

Джерело: складено на основі [7].
Висновки. Отже, за мотивами злиттів та поглинань можна очікувати такі економічні ефекти: економію
за рахунок вертикальної інтеграції, економію на податкових платежах, продуктову диверсифікацію,
взаємодоповнення у сфері НДДКР, ресурсів та конкурентних переваг, зростання та синергія. Синергія у
широкому розумінні є одним з найбільш важливих економічних ефектів, який об‘єднує всі інші вищезазначені
економічні ефекти. Так синергетичний ефект визначають як здатність об‘єднаної компанії створювати таку
вартість, що більше ніж окремих компаній до злиття та що створюється в результаті об‘єднання ресурсів і
капіталу учасників процесу злиття чи поглинання, а також синергія сприяє зростанню об‘єднаної компанії,
економії за рахунок масштабу та об‘єднанню НДДКР, ресурсів та конкурентних переваг компаній-попередників
об‘єднаної компанії. Відтак управління процесом інтеграції підприємств енергетичної галузі для забезпечення
синергетичного ефекту відбувається на трьох етапах процесу інтеграції компаній: підготовчому, етапі реалізації
угоди та етапі інтеграції.
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ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрено транснационализацию экономического развития Украины в
условиях глобальной конкуренции. Проанализированы такие экономические показатели как: индекс глобальной
конкурентоспособности, условия ведения бизнеса в Украине, индекс экономической свободы, индекс
открытости торговли и коэффициент Украины в рейтинге восприятия коррупции. Исследована динамика и
прирост ПИИ ТНК в экономику Украины и их распределение по основным странам-инвесторам и регионам
Украины.
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TRANSNATIONALIZATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE IN THE GLOBAL
COMPETITION CONDITIONS
Abstract. The article considers the transnationalization of Ukraine's economic development in the conditions
of global competition. The economic indicators such as: The Global Competitiveness Index, Doing business in
Ukraine, Index of Economic Freedom, The Global Enabling Trade Index and Ukraine's coefficient of corruption
perception rating were analyzed. The dynamics and growth of FDI of TNCs in the Ukrainian economy and their
distribution by major investor countries and regions of Ukraine was researched.
Key words: transnationalization, global competitiveness, TNCs, FDI growth, economic freedom, investor
countries, doing business, global competition.
Актальність проблеми. В умовах глобальної конкуренції в економіці України транснаціональні
компанії відіграють важливу роль у формуванні стратегії розвитку національної економічної системи.
Перспективні напрями розвитку і транснаціоналізація економіки України вимагають активізації дій
національних суб‘єктів господарювання в процесі транснаціоналізації через залучення прямих іноземних
інвестицій світових ТНК і формування транснаціонального характеру бізнесу власних компаній. При цьому на
перший план виходить питання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки [1, с.34].
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичні засади транснаціоналізації та діяльності
транснаціональних компаній досліджено у працях таких зарубіжних учених, як І.Ансофф, В.Аньшин, Ч.Д‘авені,
Д. Карро, Ф. Котлер, Р. Кейвз, Ч. Кіндельбергер, Дж. Маркузен, М.Портер, О.Пригожин, Г.Саймон, А.Слівотскі,
Р.Такер, Дж. Хайнс, М.Хаммер, Дж.Чампі, Ю.Яковець.
Значним внеском у дослідження різних аспектів формування та діяльності ТНК є праці вітчизняних
учених О.Білоруса, В.Білошапки, В.Будкіна, В.Грушка, М.Дудченка, А.Кредісова, Д.Лук‘яненка, Є.Панченка,
А.Пересади, А.Поручника, І.Радіонової, В.Рокочої, А.Румянцева, М.Рубцової, В.Сіденка, А.Філіпенка та ін.
Разом з тим, дана наукова проблема залишається недостатньо розкритою та обґрунтованою, в контексті участі
України в процесах транснаціоналізації світової економіки.
Метoю статті є дослідження участі України в процесах транснаціоналізації світової економіки в
глобальному бізнес-середовищі.
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Виклад основного матеріалу. Процеси транснаціоналізації в сучасних умовах мають динамічно
розвиваються, що впливає на функціонування світової економіки. Відповідно основними тенденціями розвитку
світового господарства є формування глобальної економіки, концентрація транснаціонального капіталу,
розвиток високотехнологічних галузей промисловості та зростання рівня транснаціоналізації переважної
більшості країн.
Характер операцій учасників світового ринку, диверсифікація міжнародної економічної діяльності
суб‘єктів міжнародної економіки вже не дозволяє ототожнювати їх тільки з країною національної
приналежності. Транснаціоналізація призводить до того, що, перш за все, посилюється конкуренція країн за
ресурси у всіх сегментах глобалізованої економіки [10, с.41].
За даних умов обраний Україною курс на модернізацію національної економіки потребує суттєвих
нововведень у розгалуженій системі виробництва. Це є тим більш важливим, що розвиток України в найближчі
десятиліття буде відбуватись в умовах жорсткої міжнародної конкуренції на фоні щорічних втрат позицій
країни у рейтингу глобальної конкурентоспроможності.
Згідно зі звітом Всесвітнього економічного форуму The Global Competitiveness Report 2016–2017,
індекс глобальної конкурентоспроможності України становив 4,00, за яким вона зайняла 85 місце серед 138
країн світу, подібне зниження демонстрували також Єгипет, Гана, Уругвай та Бенін [12], (табл. 1):
Таблиця 1
Індекс глобальної конкурентоспроможності України
Позиція в рейтингу
Сума балів (1-7)
GCI 2016-2017
85
4
GCI 2015-2016
79
4
GCI 2014-2015
76
4,14
GCI 2013-2014
85
4,05
GCI 2012-2013
84
4,12
GCI 2011-2012
82
4
GCI 2010-2011
89
3,9
GCI 2009-2010
83
4
GCI 2008-2009
72
4,1
GCI 2007-2008
71
4
Примітка. Складено автором за даними The Global Competitiveness Report - 2017.
Непогані результати Україна показала за такими показниками як здоров‘я та початкова освіта (54
місце), вища освіта (33 місце), розмір ринку (47 місце), інновації (52 місце). З 12 показників проблемними
виявилися питання рівня розвитку фінансового ринку (130 місце), розвитку інститутів (129 місце),
макроекономічного середовища (128 місце), а також ефективності товарних ринків (180 місце), [12], (рис. 1.):

Якість інститутів 129
200
Інноваційний…
Інфраструктура 75
150
Конкурентоспромо…
Макроекономічна…
100
50
Розмір…
Технологічний…

0

Здоров‘я та…
Вища освіта та…

Розвиток…
Ефективність …
Ефективність …
Рис. 1. Місце України за індексом глобальної конкурентоспроможності в 2016-2017рр., (місце).
Примітка. Побудовано автором за даними The Global Competitiveness Report -2017.
Однією з причин зазначеної ситуації є незадовільний стан інноваційної складової національної
економіки через нестачу власних інвестиційних ресурсів (у 2016 році за категорією інтелектуальної власності
Україна посідала 95-ту позицію зі 130 країн). За даних умов виникає необхідність залучення прямих іноземних
інвестицій (ПІІ) через механізм транснаціоналізації (в рамках якого інвестиційні ресурси вільно
перерозподіляються у масштабі світового господарства), адже ТНК на сьогодні є одним з основних українських
інвесторів [11, с.720].
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В Україні зареєстровано близько 7 тис. філій іноземних ТНК (приблизно 0,8% від загальної кількості
філій ТНК). За різними оцінками, щорічна потреба України в інвестиціях сягає 100-120 млрд. дол. США. З
огляду на існуючі розміри прямих іноземних інвестицій в економіку України можна констатувати постійне
зростання потреби в них [3].
У 2016 році в економіку України іноземними інвесторами вкладено 4405,8 млн. дол. США прямих
інвестицій. Спостерігається тенденція скорочення обсягів ПІІ в економіку України в 2016 році в порівнянні з
попередніми роками, оскільки під час кризових явищ іноземні підприємства забирають капітали із приймаючої
країни і спрямовують їх у країну базування, щоб там стабілізувати ситуацію. Серед таких компаній варто
відзначити голландську компанію «Shell», американські корпорації «Chevron» та «ExxonMobil», російську
компанію «Лукойл Україна», угорсько-польську авіакомпанію «Wizz Аіr Україна» [3], (рис. 2.):
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Рис. 2. Динаміка та приріст ПІІ ТНК в економіку України в 2010-2016рр., (млрд. дол. США; %).
Примітка. Побудовано автором за даними Державної служби статистики України.
Незважаючи на фактори, які вплинули на вітчизняну економіку, країни продовжують вкладати капітал.
Основними країнами-інвесторами в 2016 році були: Росія, Кіпр, Велика Британія, Нідерланди і Австрія. Частка
цих країн понад 70% загального обсягу прямих інвестицій, що свідчить про незадовільну диверсифікацію
джерел залучення ПІІ в Україну. Потрібно також відмітити, що головним інвестором України, незважаючи на
військовий конфлікт, у 2016 році була Росія, яка вклала 1,6 млрд. дол. США. Це пов‘язано з тим, що російські
банки значну частину коштів вкладали у свої дочірні українські банки [3], (рис. 3.):
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Рис. 3. Розподіл ПІІ ТНК в Україну за основним країнами-інвесторами на 01.01.2017р.,
(% до загального обсягу).
Примітка. Побудовано автором за даними Державної служби статистики України.
Також, за останні п‘ять років дещо змінилася географічна структура ПІІ, хоча основним інвестором
залишаються країни ЄС. Метою інвестування для багатьох іноземних інвесторів поки що є використання ринку
України для отримання швидкого прибутку та їх схильність до фінансових зловживань та відмиванням коштів.
Більшість інвестицій з країн-офшорів в Україну – це український або російський капітал, власники якого
використовують компанії в Кіпрі та інших офшорах для оптимізації оподаткування та отримання специфічного
правового статусу. Проаналізована диверсифікація джерел залучення ПІІ по країнах-інвесторах може бути
ризиком залежності економіки України від політики декількох країн – основних інвесторів.
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Варто зазначити, нерівномірний розподіл обсягів залучення ПІІ у регіони України. В найбільш
економічно розвинені регіони надходить 76% іноземних інвестицій (Дніпропетровська, Одеська, Харківська,
Київська, Донецька області), з них 54% в м. Київ. Однак, таке спрямування ПІІ не сприяє їх рівномірному
соціально-економічному розвитку та посилює подальше збільшення розриву між ними [3], (рис. 4.):
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Рис. 4. Розподіл надходження ПІІ в регіони України на 01.01.2017р., (млн. дол. США).
Примітка. Побудовано автором за даними Державної служби статистики України.
Однією з найвідоміших міжнародних методик оцінки інвестиційного клімату є щорічне рейтингове
дослідження Світового банку «Ведення бізнесу». Згідно з доповіддю «Ведення бізнесу 2017» показники
України покращилися. Зокрема, протягом трьох останніх років вона піднялася зі 112-го на 80-е місце.
Зростання показників України в рамках рейтингу «Ведення бізнесу» відбулося насамперед завдяки спрощенню
процедур, необхідних для започаткування справи [2].
Але в Україні є й проблеми для бізнесу: підключення до електромереж (130 місце), отримання дозволів
на будівництво (140 місце), ведення транскордонної торгівлі (115 місце) і процедура банкрутства (150 місце).
Разом з тим, щодо реєстрації підприємств та показника кредитування Україна посідає 20 місце [2], (рис. 5.):
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Рис. 5. Умови ведення бізнесу в Україні в 2017 році.
Примітка. Побудовано автором за даними дослідження СБ «Ведення бізнесу – 2017».
Наступним показником щодо оцінки інвестиційного клімату є Index of Economic Freedom (Індекс
економічної свободи), що оцінює рівень економічної свободи в країнах світу. Індекс економічної свободи
України в 2015 році становив 46,8 бали, а в 2016 році 48,1 бала. При цьому середній бал у регіоні – 68, а в світі
– 60,9. Максимальна оцінка за цим рейтингом складає 100 балів. Із досягнень України за рік автори відзначають
торгову свободу і податкову політику, із моментів, що викликають занепокоєння: верховенство закону,
державні витрати, інвестиційну свободу. За цим рейтингом Україна належить до економічно невільних
деспотичних держав, де економічна свобода обмежується та є репресивною [7], (рис. 6.):
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Рис. 6. Індекс економічної свободи України за 1995-2016 роки.
Примітка. Побудовано автором за даними Index of Economic Freedom 2017.
Важливим показником, що характеризує відкритість економіки України є зовнішньоторгівельна квота –
частка експорту та імпорту в ВВП. В 2016 році вона становить 104%, що перевищує норму (45%) та свідчить
про відкритість економіки України [5].
Індекс сприйняття корупції Transparency International – один з найважливіших рейтингів країни для її
інвестиційної привабливості, кредитоспроможності, розуміння і сприйняття країни на світовій арені. Його
застосовують у політологічних та економетричних дослідженнях для пояснення ефективності державного
управління, економічного розвитку та рівня демократії.
За Індексом сприйняття корупції, який оприлюднив міжнародний рух з протидії корупції Transparency
International в 2016 році Україна отримала 29 балів зі 100 можливих і посіла 131 місце серед 176 країн світу.
Чим більший у країни бал, тим вище вона у списку [8], (рис. 8.):
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Рис. 8. Коефіцієнт України у рейтингу сприйняття корупції в 2005-2016рр.
Примітка. Побудовано автором за даними міжнародного руху з протидії корупції Transparency International.
Україна має такий показник як Казахстан, Росія, Непал та Іран. Покращенню позиції у світовому
рейтингу сприяло просування антикорупційної реформи, але відсутність дієвої судової системи та фактична
безкарність корупціонерів не дає Україні зробити потужний ривок і подолати 30-бальний бар‘єр. Поліпшити
показники країни можливо за допомогою системи відкритого уряду, завдяки якій громадськість може залучати
лідерів країни до відповідальності. В той час як низькі показники - ознака панівного хабарництва, недостатності
покарання за корупцію і наявності державних інститутів, які не реагують на потреби громадян [8].
За іншими рейтингами позиції України також є надзвичайно низькими. Дані рейтинги є вагомими,
оскільки надають незалежну оцінку економічному стану країни, відображаючи її сприйняття у зовнішньому
середовищі та мають особливе значення, адже широко використовуються як приватними інвесторами,
міжнародними організаціями, так і великими ТНК при оцінці макроекономічних умов ведення бізнесу.
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Проаналізувавши рейтинги варто зазначити, під впливом світової фінансової кризи позиції України
знизились, що значною мірою вплинуло на експортоорієнтованість економіки та зумовлює зниження її
інвестиційної привабливості. За даних умов Україні слід зменшити залежність національної економіки від
експортоорієнтованих галузей та створити сприятливі умови для функціонування корпоративного капіталу.
Українські компанії все активніше здійснюють транснаціоналізацію бізнес-операцій. Їх діяльність
виходить за межі національної економіки, вже не обмежуючись збільшенням обсягів експортно-імпортних
операцій, а перетворюючись на повноцінні ТНК. До найбільших ТНК в Україні відносять: «УкрАВТО»;
«Індустріальний Союз Донбасу»; «ROSHEN»; «System Capital Management» та ін. [6, с.115].
Експансія ТНК в Україні здійснюється не шляхом побудови виробничих комплексів та науководослідних центрів, а злиттям чи поглинанням вже існуючих національних компаній.
Основними напрямами концентрації інтересів ТНК щодо української економіки є АПК, промисловість і
фінансовий ринок, що обумовлено ступенем ефективності функціонування цих секторів економіки та їх
стратегічною важливістю для створення ВВП. Враховуючи рівень розвитку науково-технічного прогресу,
вказані галузі є не тільки стратегічно важливими, але й перспективними щодо реалізації інноваційних програм.
Тобто іноземні компанії не прагнуть вкладати кошти у високотехнологічні галузі, а більшість інвестицій
спрямовують у торгівлю, переробну промисловість, нерухомість та будівництво. Найбільша інвестиційна
активність спостерігається в енергетиці (31% залучених коштів), металургії (24%), сільському господарстві
(16%), ринку нафти і газу (12%). При цьому на операції кредитування припадає всього 16% від загальної
кількості операцій [11, с. 722].
Активізація участі України у процесах транснаціоналізації зумовлена пошуком нових ринків і
напрямків диверсифікації діяльності з боку ТНК країн G7 (Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія,
США, Канада), які, за даними глобального аналітичного звіту PricewaterhuoseCoopers «Світ у 2050 році»,
відчули вплив світової фінансової кризи набагато сильніше, ніж країни E7 (Китай, Бразилія, Індія, Індонезія,
Мексика, Туреччина, Росія), внаслідок чого очікуються зміни у лідерстві країн за обсягом ВВП за паритетом
купівельної спроможності (за умови збереження наявних тенденцій розвитку світової економіки), [4].
Висновки. Таким чином, в економіці України ТНК відіграють важливу роль у формуванні стратегії
розвитку національної економічної системи. Напрями та перспективи розвитку економіки України і
транснаціоналізація економіки держави вимагають активізації дій вітчизняних суб‘єктів господарювання у
процесі транснаціоналізації через залучення прямих іноземних інвестицій з боку світових ТНК і формування
транснаціонального характеру бізнесу власних компаній. Саме транснаціоналізація може виступити
економічним механізмом, який визначить нові пріоритети суспільного відтворення, цілі зовнішньоекономічної
політики, особливості та умови участі країни у міжнародному поділі праці.
Для України процес входження у простір глобальної конкуренції засвідчує складність багатоаспектної
взаємодії з іншими країнами, що передбачає необхідність мобілізації власного соціально-економічного та
науково-технічного потенціалу при реалізації стратегій розвитку відповідно до «постіндустріальних»
тенденцій.
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Актуальність проблеми. Сучасний етап розвитку світового господарства знаменується мобільністю,
динамічним розвитком та інформаційною насиченістю. Економічна система та світовий соціум знаходяться під
значним впливом інформаційних технологій, що стрімко розвиваються, та їх динамічним використанням в
моделюванні економічного середовища. Розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій забезпечив
перехід економік низки країн від індустріального до постіндустріального типу, що і визначило рух світової
спільноти по шляху масової комп‘ютеризації та інформатизації. Дане відбилося на темпах зростання та обсягах
інформаційних послуг.
Сучасні реалії економічного та соціального розвитку Європейського Союзу (ЄС) демонструють високі
темпи адаптації та використання інформаційних технологій, збільшення числа користувачів Інтернету,
підвищення рівня комп'ютеризації в організаціях, що говорить про те, що ринок інформаційних продуктів і
послуг ЄС розвивається досить швидкими темпами. Сучасний етап інформаційної політики Європейського
Союзу спрямований на інтеграцію європейської спільноти у політичній та економічній сферах через
використання інноваційних технологій, створення ефективної системи економічної взаємодії членів-учасників
та всеосяжного вільного доступу та обміну інформацією.
Аналіз досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти розвитку інформаційних послуг знайшли
відображення у працях вітчизняних і зарубіжних учених Ф. Найта, А. Харта, Р. Коуза, Дж. К. Гелбрейта, К.
Шваба, К. Більдта, Д. Картахена, Д. Белла, Дж. Гелбрейта, Д. Тапскотта, Н. Негропонте, Л. Фена, та ін.
Теоретико-методологічні аспекти розвитку ринку високотехнологічних послуг обґрунтовані в наукових працях
О. Саліхової, М. Дорошенка, П. Сорокіна, В. Смаль, Р. Вернера, Дж. Робертса, Р. Вернера, Е. Мюллера, Б.
Хермеліна, П. Хертога, Є. Скоглі та інших. Водночас недостатньо розробленими залишаються питання щодо
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функціонування та розвитку інформаційної економіки та ринку інформаційних послуг, що безпосередньо
зумовлює актуальність проведення дослідження даних напрямів.
Метою статті є аналіз концептуальних засад інформаційної економіки та ринку інформаційних послуг,
розкриття передумов і механізму трансформації ринків інформаційних послуг країн ЄС та виявлення
оптимального формату інституційної інтеграції інформаційних ринків України і ЄС.
Виклад основного матеріалу. Проблемі визначення ролі інформації і специфіці використовуваних
ресурсів, можливості їх концентрації, використання і синтезування в даний час приділяється колосальне
значення. Інтелектуалізація виробництва якісно підвищила роль інтелекту, знань та інформації. Таким чином,
інформація, що представляє собою в даний час ключовий фактор розвитку виробництва і управління,
перетворила технології обробки власних ресурсів на визначальний напрям подальшого розвитку економіки.
Інформаційний контур розвитку людства став на шлях саморозвитку [3, с. 24].
У зв'язку з цим можна говорити про те, що успішність або невдача економічного суб'єкта
безпосередньо пов'язані з присутністю необхідної інформації, придбати яку можливо завдяки високому
ступеню інтеграції з відповідними інформаційними системами даних. У розвинених країнах за допомогою
інформаційних ресурсів створюється переважна частка вартості в її загальному обсязі (табл. 1.).
Таблиця 1.
Обсяг продажу в сфері електронної торгівлі за регіонами світу,
2008-2018 рр., млрд. $.*
Обсяг продажу в сфері електронної торгівлі, млрд. $
Регіон
2008 р.
2013.
2018 р. **
Північна Америка
58.6
125.8
249.8
Західна Європа
57.2
97.7
184.3
Азія
20.6
70.4
162.9
Латинська Америка
3.9
9
16.9
Центральна і Східна Європа
1.2
5.2
15.2
Центральна і Східна Африка
0.1
0.2
0.3
* – складено автором на основі [8; 11].
** – прогноз.
В кінці XX - початку XXI ст. ринок інформаційних послуг Європейського Союзу швидко розвивався,
збільшувалися обсяги інформаційних послуг, удосконалювалася їх номенклатура, змінювався склад їх
виробників, відбувалися злиття і поглинання в інформаційній індустрії, посилювалася роль інформаційних
мереж в наданні інформаційних послуг.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і розвиток елементів інформаційного
суспільства розглядається в більшості країн сучасного світу як одне зі стратегічних завдань і
загальнонаціональних пріоритетів. ІКТ, а також пов‘язана з ними суспільна та людська діяльність творять
інформаційну сферу сучасного соціуму, від якої в нинішніх умовах визначальним чином залежить його
економічний та інноваційний потенціал, соціальний прогрес, ефективність управління, здійснення
демократичних процедур, освіта, рівень людського розвитку, національна безпека та обороноздатність і багато
іншого. Відставання країни в темпах зростання товарів і послуг, які виробляються та надаються за допомогою
ІКТ (т. зв. «цифровий розрив»), автоматично спричинює її відставання і в інших галузях. І навпаки –
динамічний, сталий розвиток інформаційної сфери є фундаментальною підставою підвищення
конкурентоспроможності країни на міжнародній арені і якості життя її громадян [2]
Інституціональна структура Європейського Союзу, її еволюція й адаптація до змін, що відбуваються в
ЄС, насамперед, до поглиблення і розширення інтеграції, стала останнім десятиліттям об'єктом пильної уваги
як закордонних, так і вітчизняних дослідників [4].
Розвиток ІКТ розглядається як одне з трьох основних джерел подолання понад 20-відсоткового
відставання продуктивності праці в ЄС від аналогічного показника США. При цьому, два інших ―напрямки
прориву‖ мають пряму причетність до ІКТ-сектору: це стимулювання інновацій, а також інвестиції в людський
капітал.
Європейський Союз, так і уряди більшості країн-членів ЄС мають давній та великий досвід
законодавчого і проектного супроводу розвитку інформаційної сфери суспільства (ідеться, звісно, про її
інноваційний, базований на комп‘ютерних мережах, сектор). Дещо умовною точкою відліку тут, очевидно,
можна вважати появу у 1994 році документа-рекомендації для Європейської Ради – «Європа і глобальне
інформаційне суспільство» (Recommendations to the European Council ―Europe and the global information
society‖), підготовленого групою експертів під головуванням Мартіна Бангеманна і відомого нині як «доповідь
Бангеманна» [6].
Як показав подальший глобальний розвиток ІТ та інформаційної сфери, група Бангеманна вже тоді
досить точно визначила обриси ІС («інформаційного суспільства») майбутнього. Так, основними технікотехнологічними напрямами, його створення у доповіді названо цифрові мережі інтегрованих послуг,
широкосмугові лінії зв'язку, мобільна телефонія, супутниковий зв'язок. На цьому технологічному фундаменті
автори передбачали створення комплексу інфраструктур, сервісів та послуг, який було названо ними «містком в
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інформаційне суспільство»: дистанційна зайнятість; дистанційне навчання; мережі, що зв‘язують університети і
дослідницькі центри; спектр послуг електронного зв‘язку, доступний для малого та середнього бізнесу;
комп‘ютерні системи управління транспортними послугами; комп‘ютерний контроль за повітряним
сполученням; комп‘ютерні мережі в сфері охорони здоров‘я; е-торгівля; європейська мережа національних і
муніципальних адміністративних органів; міські інформаційні супер-магістралі.
«Доповідь Бангеманна» справила значний вплив на формування нормативно-проектного забезпечення
інформаційного розвитку Європейського Союзу в подальшому. Утім, наступні програмні документи цього ряду
ставали дедалі конкретнішими й прагматичнішими, поступово набуваючи рис не широко сформульованого
форсайтного проекту, а скоріше більш чи менш чіткого «плану дій» на певний період.
Однією з головних передумов розвитку інформаційної політики ЄС у процесі розширення стала
програма PRINCE – Programme prioritaire d'information au citoyen europeen. Вона була заснована в 1995 році з
ініціативи Європейського Парламенту. Впepшe Європейська Комісія отримала фінансові можливості для
інформаційних кампаній, щоб висвітлити громадянам різні сфери діяльності Євросоюзу. Кампанії були
сплановані по- різному і мали різні цілі. Наприклад, заходи, що передували введенню євро, носили чисто
інформаційний характер, у той час як Форум «Майбутнє Європи» був створений Комісією, щоб викликати
дискусії про шляхи розвитку ЄС. Програма дій напередодні розширення Союзу припускала розв'язання обох
завдань: інформування населення про розширення і обговорення проблем, пов'язаних з ним. В основу PRINCE
були покладені такі принципи, як тісна взаємодія Комісії, Європарламенту і Ради, співробітництво з
національними урядами, спілкування із широкими верствами населення.
Незважаючи на низку труднощів, переважно фінансових, Європейська Комісія в цілому залишилася
задоволеною результатами своєї роботи, хоча їй і не вдалось уникнути критики експертів через брак
стратегічних перспектив і недостатній професіоналізм в організації заходів. Бюджет заходів у період підготовки
до вступу нових країн 1998-2004 роками становив 200 мільйонів євро, що також визначило її успіх.
Наступна ініціатива під назвою «еEurope» була висунута Європейською Комісією в грудні 1999 р і
схвалена в березні 2000 року Європейською Радою в Лісабоні. Прийнята тоді програма «еЕвропа –
інформаційне суспільство для всіх» [12] стала частиною Лісабонської стратегії ЄС, в рамках якої Європейський
Союз поставив мету стати до 2010 р. найбільш конкурентоспроможною та динамічною економікою,
заснованою на інноваціях та знаннях. Серед основних цілей даної ініціативи варто назвати такі:
•
Забезпечити входження всіх окремих громадян, сімей, підприємств, шкіл і адміністративних
установ в цифровий вік і надати їм доступ в Інтернет.
•
Створити цифрову культуру, сповнену духом підприємництва та відкриту впровадженню
нових інформаційних технологій.
•
Забезпечити стимулювання соціальної інтеграції засобами інформаційного суспільства.
Проект «e-Europe 2002» доповнив План Дій «e-Europe» для держав-кандидатів до ЄС. На Європейській
міністерській конференції у Варшаві в травні 2000 р. Центральні і Східні Європейські країни були згодні
розпочати План дій «e-Europelike». У лютому 2001 р. Європейська Комісія запросила Кіпр, Мальту і Туреччину
приєднатися до цієї ініціативи. План дій «eEurope+», розроблений для країн-кандидатів на самміті в Ґетеборзі в
червні 2001 р., ухвалив дорожню карту для прискорення реформ і модернізації їх економік.
У наступній європейській ініціативі «i2010: Інформаційне суспільство та медіа для подальшого
зростання і нових робочих місць», що стартувала у червні 2005 р., окреслено нові стратегічні завдання
Європейської Комісії в сфері інформаційного суспільства та ЗМІ на період до 2010 року. Показово, що і2010
стала найпершою ініціативою Комісії в рамках оновленої Лісабонської стратегії та партнерства 2005 р. зі
стимулювання економічного зростання та зайнятості. Ініціатива i2010 була спрямована на досягнення трьох
головних цілей:
•
створення єдиного європейського інформаційного простору, необхідного для успішного
функціонування відкритого та конкурентоспроможного внутрішнього ринку в сфері інформаційного
суспільства та засобів масової інформації;
•
зростання інновацій та інвестицій в дослідження в області інформаційних і комунікаційних
технологій (ІКТ);
•
у розвитку інформаційного суспільства пріоритети – досягнення кращої якості життя і надання
електронних послуг.
Нарешті, в рамках прийнятої Європейською Радою навесні 2010 р. стратегія соціально-економічного
розвитку Європейського Союзу на період до 2020 року «Europe2020» було ухвалено одну з її семи
флагманських ініціатив (flagship initiatives) – «Цифровий порядок денний для Європи» (Digital agenda for
Europe). Саме ця галузева стратегія є основним нині діючим проектним документом з розвитку інформаційної
сфери Євросоюзу.
У свою чергу було визначений 101 захід в межах «семи стовпів» (seven pillars) стратегії, тобто семи
ключових напрямів подальшої роботи довкола «перезавантаження економіки ЄС і отримання максимальної
віддачі від цифрових технологій для громадян і бізнесу». Ними є:
1.
Створення єдиного цифрового ринку, що має забезпечити повноцінне використання переваг
цифрової ери. Зняття правових та адміністративних бар'єрів і створення єдиних правил для вільного
транскордонного поширення онлайн-послуг та контенту, спрощення оформлення авторських прав,
транскордонне ліцензування, розвиток єдиного простору онлайн-платежів.
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2.
Досягнення інтероперабельності (експлуатаційної сумісності) програмного забезпечення і
контенту, оптимізація відповідних стандартів – покращання нормативних процедур та підвищення сумісності
для досягнення безперешкодної взаємодії численних ІТ- пристроїв і додатків, сховищ даних і послуг.
3.
Підвищення довіри і безпеки користувачів – захист від шкідливого програмного забезпечення,
скоординована європейська відповідь на кібер-атаки, модернізація системи захисту персональних даних;
4.
Розвиток швидкісного інтернету (широкосмугового доступу - ШСД) – досягнення до 2020 року
Інтернет-швидкості 30 Мбіт/с або вище для всіх європейських громадян. Сьогодні тільки 1 % європейців мають
швидкісне оптоволоконне підключення до інтернету, (для порівняння: в Японії та Південній Кореї ШСД мають
відповідно 12 % і 15 % населення). Широкосмуговий доступ має важливе значення для економічного зростання,
створення робочих місць, доступності е-послуг. Єврокомісія планує вивчати шляхи залучення інвестицій у
галузь, у тому числі за допомогою кредитних та податкових пільг.
5.
Розвиток наукових досліджень та інновацій – інвестиції ЄС у профільні дослідження та
розробки (R&D) складають трохи більше третини від таких у США (у 2007 році – 37 мільярдів євро проти 88
мільярдів євро). Відтак, планується залучення найкращих дослідників, створення інфраструктури світового
класу, адекватне фінансування, втілення найкращих ідей у товарах та послугах, подальша координація
діяльності R&D-центрів та об‘єднання зусиль країн-членів ЄС.
6.
Подальше поширення цифрової грамотності і навичок роботи з ІТ серед громадян ЄС. Більше
половини європейців (250 млн.) використовують Інтернет щодня, але ще 30% ніколи не використовували його.
У той же час кожний громадянин має право на оволодіння навичками для здійснення е-торгівлі, користування
електронними громадськими, соціальними і медичними послугами, на дистанційне навчання і вигодами едемократїї.
7.
ІТ для вирішення соціальних проблем – зокрема, скорочення споживання енергії, підтримка
життя старіючих громадян, модернізація медичних послуг, підвищення якості державних послуг, оцифрування
культурної спадщини Європи, забезпечення повсюдного доступу до Інтернету.
У грудні 2012 року Європейська Комісія презентувала модернізований варіант «семи стовпів»,
розроблений з урахуванням найперспективніших трендів глобального розвитку ІТ і актуальних потреб
інституційного та нормативно-проектного забезпечення галузевої регуляторної політики ЄС. Зокрема, серед
«оновлених пріоритетів» розвитку містяться завдання щодо розробки панєвропейської стратегії з кібернетичної
безпеки у комплексі з відповідною Директивою, а також спеціальної програми з розвитку індустрії хмарових
обчислень в ЄС та відповідного координаційно-консультативного органу [13]. Як і завжди, мають місце
макроекономічні розрахунки проектної результативності всіх цих заходів. Так, за прогнозами Комісії,
реалізація цілей оновлених «семи стовпів» до 2020 року збільшить ВВП Євросоюзу на 5 % і дозволить створити
1,2 млн. робочих місць (у довгостроковій перспективі – 3,8 млн.). Такого ефекту планується досягти за рахунок
збільшення інвестицій в ІКТ, підвищення рівня цифрової грамотності населення, впровадження інновацій (у
тому числі в державному секторі), подальшого розвитку е-інфраструктури та Інтернет-економіки.
Одною з основних організаційних форм координації наукових досліджень і розробок технологій у
країнах Євросоюзу (ЄС) є так звані «Рамкові програми» (РП). Країни ЄС створюють спільний фонд РП,
визначають пріоритетні напрямки розвитку науки і фінансують багатобічні міжнародні проекти на конкурсній
основі. У 8 рамкових програмах, які реалізуються дотепер, беруть участь три групи країн: країни- члени ЄС,
країни асоційовані і неасоційовані члени. Країни з двох перших груп беруть участь у фінансуванні РП, однак
асоційовані країни мають обмежені, порівняно з країнами- членами ЄС, права. Неасоційовані країни, у свою
чергу, поділяються на дві підгрупи: індустріальні країни, вчені з яких не фінансуються Єврокомісією, і країнипартнери міжнародного співробітництва (ICPC – International Cooperation Partner Сountries), вчені з яких
фінансуються Єврокомісією.
РП ЄС існують з 1984 року, причому, перші 6 програм тривали по 5 років, а починаючи від 7-ї РП (2007
– 2013 рр.), тривалість РП збільшилася до 7 років. Також поступово збільшувався і бюджет РП: від 3,75 млрд.
євро в 1-й РП до 53,22 млрд. євро в 7-й РП. Зараз реалізується 8-ма Рамкова програма Європейського Союзу
«Обрій 2020», у якій на 2014 р. виділено 1,8 млрд. євро [5].
РП постійно змінює ідеологію відповідно до загальних тенденцій розвитку науки і технологій,
удосконалюючи при цьому систему управління.
Основним робочим інструментом для координації участі в РП та інформаційного забезпечення на
національному рівні є Національні контактні точки (НКТ) у країнах, які співробітничають з ЄС, основним
завданням яких є поширення інформації про РП, а також надання всебічної (організаційної, інформаційної,
консультаційної і т.д.) допомоги в підготовці проектів національними науковими і науково-виробничими
колективами, а також підприємствам малого і середнього бізнесу для участі в конкурсі.
Нині інформація стає головним економічним ресурсом, а інформаційний сектор виходить на перше
місце за темпами розвитку, за кількістю зайнятих, за часткою капіталовкладень, за часткою у ВВП. ІКТ стають
головним засобом підвищення ефективності виробництва, зміцнення конкурентоспроможності як на
внутрішньому, так і на світовому ринку. Європейська модель інформаційної політики відрізняється поняттям
«об`єднана Європа» та бере до уваги стратегію європейської інтеграції. Характерними її рисами є варіативність
і політична спрямованість програм побудови інформаційного суспільства для різних країн, обумовлених новою
європейською геополітикою, становленням інформаційної економіки, різними можливостями постіндустріального розвитку.
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Сьогодні інформаційна політика Європейського Союзу виходить із доктрини європейського
інформаційного суспільства, яка була проголошена 1994 року в доповіді «Європа і глобальне інформаційне
суспільство: рекомендації для Європейської Ради ЄС» (доповідь М. Бангеманна). Розвиток інформаційнокомунікаційних технологій та інформатизації суспільства в Європейському Союзі входить до кола його
найважливіших пріоритетів і реалізується насамперед у межах політики у сфері інформаційного суспільства
(Information society policy) та аудіовізуальної продукції і ЗМІ (Audiovisual and Media policy) [14 ].
При вивченні проектних документів Європейського Союзу звертає на себе увагу їх тісна
взаємопов‘язаність і чітка ієрархічність. Весь корпус документів творить таку собі піраміду, де будь-яка
загальна стратегія чи програма складається з низки більш ретельно та конкретно розроблених галузевих
стратегій чи програм, а ті в свою чергу «розпадаються» на ще вужчі локальні проекти, у межах яких вже є
можливість безпосередньої та предметної роботи на рівні окремих регіонів, спільнот, підприємств тощо.
Так, наприклад, «Цифровий порядок денний для Європи» являє собою загальноєвропейську галузеву
стратегію, але водночас є інтегральною складовою загальної програми соціально-економічного розвитку ЄС
«Європа 2020». При цьому, як показано вище, в самому «Порядку денному» визначено сім пріоритетних
напрямів роботи заради виконання тринадцяти головних завдань, що сформульовані у вигляді конкретних цифр
і календарних дат. Задля реалізації цих завдань запланований 101 захід.
У свою чергу, в процесі імплементації заявлених в рамках стратегії локальних «підпрограм» виникають
спеціалізовані проекти та ініціативи, так би мовити, більш прикладного рівня. Приміром, для реалізації
стратегії «Вивільнення потенціалу хмарних обчислень в Європі» (один з «семи стовпів» «Порядку денного»)
було запущено підпорядковані їй проекти «Європейське хмарове партнерство» (European Cloud Partnership), що
діє у форматі проведення регулярних зустрічей «Керуюча панель» (SteeringBoard), ініціатива Cloud-for-Europe
(C4E), команда «Узгодження хмарових стандартів» (Cloud Standards Coordination), що опікується виробленням
відповідної «дорожньої карти» (cloud standardisation roadmap).
Під реалізацію великого і дорогого (більше 9 млрд. євро) панєвропейського проекту охоплення до 2020
року всієї території Союзу високошвидкісними та ультра-швидкісними широкосмуговими мережами
Connecting Europe Facility (приблизно можна перекласти як «Засіб для поєднання Європи») взагалі
створюються численні інвестиційні фонди і налагоджується широке приватно-державне партнерство. Там, де
простір застосування галузевої стратегії перетинається з іншими ареалами розвитку та планування,
відбувається узгодження відповідних проектів.
Приміром, завдання «Порядку денного» подекуди корельовано з завданнями рамкової програми з
науково-технічного та інноваційного розвитку ЄС «Horizon 2020», – зокрема в частині хмарових технологій,
розвитку освітнього простору, екології, охорони здоров‘я, освоєння космосу. Крім того, у разі необхідності
стратегія може бути переглянута у будь-якій зі своїх складових [9].
Одним з ключових механізмів імплементації завдань «Цифрового порядку денного» у країнах-членах
ЄС є домовленості, досягнуті у рамках консультацій і на підставі оперативних експертних досліджень.
Наприклад: результати громадських консультацій протягом 2009 р., висновки Ради ЄС з питань транспорту,
телекомунікацій та енергетики від грудня 2009 р. доповідь 2009 року щодо цифрової конкурентоспроможності
Європи, консультації довкола прийняття стратегії «Європа 2020», сприяння підприємницького товариства у
сфері IKT головуванню Іспанії у ЄС, звіт за власною ініціативою Європейського Парламенту щодо нового
Цифрового порядку денного для Європи [7].
Отже, інституційна структура розвитку інформаційних послуг в країнах ЄС від початку другого
десятиліття ХХІ ст. визначається у відповідності із прийняттям в Європейському Союзі документом «Стратегія
«Європа 2020»» (Europe 2020 Strategy) – нової стратегії розвитку Європейського Союзу до 2020 року,
орієнтованої на підтримку зайнятості населення, підвищення продуктивності і соціальне згуртування в Європі
[10].
Між країнами ЄС та Україною існує суттєвий технологічний розрив, що демонструє поточну низьку
цифрову підготовленість України та не дозволяє Україні увійти в кластер помірно розвинених країн. З огляду
на аналіз економіки України у аспекті залучення інформаційно – телекомункаційних технологій визначено
нерівномірність «інформатизації» залежно від галузей та секторів. Так, фінансова сфера найбільш розвинута в
цьому напрямку, а, наприклад, державний сектор значно відстає порівняно з європейськими країнами. У цілому
в рейтингах цифрових показників Україна займає середні місця, головні перешкоди розвитку пов‘язані з
відсутністю цифрової стратегії держави, непослідовністю регуляторної політики та недовірою населення
новітнім фінансовим інструментам. У зв‘язку з цим доцільно вивчити європейський досвід з цього питання та
включити завдання щодо розвитку цифрової економіки у глобальний план реформування держави.
Висновки. Розвиток єдиного цифрового ринку ЄС є необхідним завданням в силу того, що всі галузі
економіки тісно пов'язані з елементами цього ринку. Наявні в даний час регуляторні бар'єри всередині ЄС
гальмують не тільки розширення торгівлі товарами і послугами з групи ІКТ, а й обмежують розвиток всієї
економіки Євросоюзу. Стратегія ЄЦР націлена на зняття цих бар'єрів. При її успішній реалізації дане має стати
імпульсом для розширення ринків, надання послуг кращої якості за нижчими цінами, реалізації нових проектів
і збільшення числа робочих місць. Побудова єдиного безбар'єрного інформаційного простору, створення умов
для розширення електронної торгівлі товарами, технологіями і послугами можна вважати факторами
стимулювання економіки. Довгостроковим вектором розвитку єдиного цифрового ринку в ЄС є застосування
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ІКТ для підвищення якості освіти та медичного обслуговування, вирішення соціальних проблем населення,
підвищення доступності культурних цінностей.
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Актуальнысть теми. З посиленням глобалізації розвиток світового господарства у ХХІ ст. істотно
відрізняється від розвитку світових економічних процесів ХХ ст. Основними рисами сучасних змін є те, що у
центрі процесу глобалізації знаходяться і є його визначальною рушійною силою транснаціональні корпорації
(ТНК) і транснаціональні банки (ТНБ), міждержавні інтеграційні об‘єднання на регіональному,
субрегіональному та міжрегіональному рівнях. Домінуюче положення транснаціональних корпорацій у системі
сучасного світового господарства є невипадковим і під дією глобалізації утверджувалося поступово. Дедалі
частіше окремі ТНК набувають більшого впливу у світі, ніж деякі держави. Протягом останніх років у списку
наймогутніших транснаціональних корпорацій світу з‘являється все більше компаній з країн, що розвиваються,
і навпаки, кількість великих корпорацій з високорозвинених країн зменшується.
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Постановка проблеми. Важливим фактором використання потенціалу ТНК є наявність єдиного
економічного простору, що утворює загальний ринок тієї або іншої країни, відкритий для вільного переміщення
матеріально-технічних і трудових ресурсів. Сучасні ТНК являють собою економічні структури зі складною
організацією, які прагнуть досягти позитивного синергетичного ефекту і позитивного господарського
результату з урахуванням дисконтування на певному етапі планування. Останнім часом ТНК динамічно
збільшують обсяги капіталовкладень країнах, що розвиваються, що пояснюється стабілізацією там економічної
ситуації і появою нових інвестиційних пропозицій, реалізації вигідних контрактів в умовах покращення
добробуту місцевого населення і збільшення схильності локальних господарських одиниць до використання
зарубіжної технології та методів менеджменту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем діяльності ТНК має серйозну
науково-теоретичну базу у вигляді великих, основоположних досліджень західних вчених в області теорії
стратегічного менеджменту. Виділимо тих авторів, чиї роботи стали «класикою» стратегічного менеджменту: І.
Ансофф, Б. Гаррет, Д. Даннінг, П. Дюссож, Д. Куїнн, Г. Мінцберг, А. Томпсон, М. Портер, А. Стрікленд, і ін.
Серед західних вчених, що займаються проблемами функціонування ТНК в різних їх аспектах, є досить
численна група авторів. Можна виділити роботи Б. Гомеса-Кассереса, П. Гроува, Д. Колліса, С. Крега, Г.
Палеззо, К. Райнерт, К. Фердоуза, А. Шерера. Проблемам дослідження феномена транснаціональних компаній,
економічного механізму їх функціонування, пріоритетів і проблем розвитку в умовах глобалізації та впливу на
національні економічні системи присвячено низку праць зарубіжних і вітчизняних науковців, таких як: Ч. Гіл,
Р. Гріфін, Дж. Даннінг, О. Плотніков, О. Рогач, В. Рокоча, Л. Руденко, С. Якубовський.
Проблематика формування, розвитку корпорацій та корпоративних об‘єднань, їх трансформації в ТНК
широко висвітлені в працях таких відомих вітчизняних вчених: С.В. Богачьов, І.П. Булєєв, В.А. Євтушевський,
В.В. Македон, Ю.В. Макогон, Г.В. Назарова, В.І. Небава, І.Л. Сазонець, О.М. Ястремська, а також зарубіжних
вчених – Дж. Вахович, Дж. Маркус, А.К. Субботін.
Мета статті - дослідження основних тенденції останніх років щодо збільшення ролі ТНК в країнах, шо
розвиваються, поширення їхнього впливу, збільшення привабливості даних регіонів для ТНК, та визначення
місця країн, що розвиваються, у глобальній діяльності ТНК.
Виклад основного матеріалу. Експансія економічна - поширення діяльності господарюючих суб'єктів
в економічному просторі або розширення господарських зв'язків. Стимулом до економічної експансії служить
гонитва за прибутком, яка протікає в жорстокій конкурентній боротьбі за ринки збуту, джерела сировини,
вигідні сфери застосування капіталу та інше. В сучасних умовах економічна експансія набуває форму пошуків і
боротьби за ніші в міжнародному поділі праці, на світових ринках.
П.Х.Ліндерт писав: "Серед усіх питань, що розглядаються теорією світової економіки, проблема
прямих зарубіжних інвестицій сьогодні є, мабуть, самою актуальною." У зв'язку з цим Г.Ф. Самуельсон заявляє,
що "ТНК - найбільш розвинена форма підприємництва і організації виробництва в умовах ринкової економіки.
Тому, держави будують свою політику і економіку з урахуванням всього того позитивного, що може
привнести міжнародний капітал в їх країни, беручи до уваги також їх специфічні відмінні риси
Крім того транснаціональний капітал в умовах глобалізації світового господарства істотно змінив
характер сучасних міжнародних економічних відносин. Вони перестали бути просто формами економічних
зв'язків окремих держав. Тепер вони представляють взаємодію трьох основних суб'єктів: ТНК, національні
господарства і міжнародна економічні організації.
Транснаціональний капітал представлений, в основному, компаніями розвинених країн. Але в останні
роки позиції ТНК розвинених країн тіснять компанії країн, що розвиваються: Китаю, Ю. Кореї, Індії,
Сінгапуру, Тайваню та інших країн Південно-Східної Азії. Основним засобом зовнішньоекономічної експансії
ТНК залишається прямі закордонні інвестиції. Важливим проявом зарубіжної діяльність ТНК є розширення
мережі закордонних філій, дочірніх компаній в країнах, куди направляється вивозяться інвестиції. ТНК,
направляючи капітали в різні країни, сприяють економічному розвитку країн, що приймають прямі закордонні
інвестиції.
На сьогоднішній день у світі діє 81 тис. ТНК, що мають близько 810 тис. філій за кордоном, а також
потужну мережу місцевих фірм і компаній, які виступають їх партнерами ТНК на тих чи інших ринках. Сукупні
активи іноземних філій ТНК вже досягли величезної суми в 68,7 трлн дол. США. Обсяг міжнародного
виробництва, який представлений обсягом продажів іноземних філій ТНК, становить уже 31,2 трлн дол., а
загальний обсяг їх експорту - 5,7 трлн дол.
Аналіз галузевої структури діяльності ТНК показує, що традиційно найбільша зайнятість спостерігається
у банківській сфері (лідер галузі – Industrial & Commercial Bankof China, Китай), паливна індустрія (лідер галузі
– Petro China, Китай) та фармацевтика і біотехнології (лідер галузі – Johnson & Johnson, США) .
Провідну роль у світовій економіці відіграють 100 найбільших ТНК. Більшість з них розміщуються в
промислово-розвинутих країнах. 100 провідних ТНК контролюють 70% усіх прямих іноземних інвестицій.
Географічна структура розміщення 100 найбільших ТНК: США приблизно 30%; Японія - 20%; Німеччина і
Франція по 10%; Великобританія - 7%; Швейцарія - 5% (за даними доповіді ЮНКТАД). Загалом у цих шести
країнах розміщено 82 із 100 ТНК. Щодо загальної суми активів 100 найбільших компаній світу, то на дві
країни: США і Японію припадає 70% активів 100 ТНК. Регіональний розподіл активів ТНК: 40% вартості
майна 100 найбільших ТНК перебуває за межами країни базування.
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В промислово-розвинутих країнах іноземний капітал виробляє близько 25% промислової продукції, в
країнах, що розвиваються - близько 50% і більше, наприклад, в Пуерто-Ріко 80% промислової продукції
виробляють американські компанії. Обсяг випуску всіх закордонних філіалів ТНК США рівний обсягу
матеріального виробництва в самих США, інколи філіали американських ТНК за кордоном називають «другою
економікою США».
Основними галузями діяльності ТНК є (галузева структура 100 ТНК): хімія і фармацевтика (21 ТНК);
електронна і електротехнічна промисловість (18 ТНК); автомобілебудівна (14 ТНК); нафтопереробна (13 ТНК);
харчова промисловість (9 ТНК); диверсифікована галузева структура (7 ТНК).
Оцінити масштаби та напрямки закордонної експансії ТНК в сучасних умовах найкраще можна на основі
тенденцій руху прямих іноземних інвестицій в світовій економіці.
Інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, вони визначають загальний ріст
економіки. В результаті інвестування засобів в економіку збільшуються обсяги виробництва, росте
національний доход, розвиваються і йдуть вперед в економічному суперництві галузі і підприємства
найбільшою мірою задовольняють попит на ті чи інші товари та послуги. Отриманий приріст національного
доходу частково знову накопичується, відбувається подальше збільшення виробництва, процес повторюється
безперервно. Таким чином, інвестиції, що утворюються за рахунок національного доходу в результаті його
розподілу, самі обумовлюють його зростання, розширене відтворення. При цьому, чим ефективніше інвестиції,
тим більше ріст національного доходу, то більша абсолютні розміри накопичення (при даній його частці), які
можуть бути знову вкладені у виробництво. При досить високій ефективності інвестицій приріст національного
доходу може забезпечити підвищення частки накопичення при абсолютному рості споживання [1, с.37].
Тому варто дослідити світовий ринок прямих іноземних інвестицій (ПІІ) для розуміння основних
трендів інвестування у світі. Для аналізу ринку ПІІ у світі варто прослідкувати динаміку їх обсягів у світі.
У 2014 р транснаціональні корпорації (ТНК) з країн, що розвиваються інвестували за кордон майже 1,5
млн. дол. США, що на 30% більше, ніж за попередній рік. Їх частка в загальному обсязі прямих іноземних
інвестицій досягла рекордних 36% у порівнянні зі скромними 12% в 2007 р, за рік до початку фінансової кризи.
При цьому країни, що розвиваються Азії вперше стали найбільшим регіоном-експортером капіталу,
інвестувавши за кордон 440 млрд. дол. США і обігнавши за цим показником Північну Америку (390 млрд. дол.
США) і Європу (286 дол. США). Така статистика, наведена у Звіті по глобальному моніторингу інвестицій
(Global Investment Trends Monitor) Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD).
Інвестиційна активність ТНК з країн, що розвиваються в 2014 р. досягла рекордного рівня в 486 млрд.
дол. США (без урахування країн з перехідною економікою і офшорних фінансових центрів у Карибському
морі). ТНК з Азії, Латинської Америки та Карибського басейну значно збільшили обсяг своїх інвестицій за
кордон, а африканські компанії, навпаки, зменшили. Країни, що розвиваються Азії вперше в історії стали
найбільшим експортером капіталу: на їхню частку припадає майже третина від загальної суми прямих
іноземних інвестицій у світі.
Країни, що розвиваються збільшили обсяг інвестицій як за рахунок greenfield-проектів, так і за рахунок
транскордонних злиттів і поглинань.
Більше половини ПІІ з країн, що розвиваються представлені капіталом, в той час як розвинуті країни
віддають перевагу реінвестуванню прибутків, що сприяє подальшій акумуляції грошових резервів в
закордонних філіях.
У 2014 р Гонконг і Китай зайняли друге і третє місця в списку найбільших інвесторів у світі з
показниками в 150 і 116 млрд дол. США відповідно, пропустивши вперед лише США (337 млрд доларів США).
Серед 20 найбільших країн-інвесторів світу 9 – країни, що розвиваються або з перехідною економікою, в тому
числі Росія, Сінгапур, Корея, Малайзія, Чилі, Кувейт і Тайвань.
У країнах Східної Азії феноменальне зростання обсягу вихідних інвестицій пояснюється активізацією
міжнародних угод зі злиттів і поглинань, таких як придбання Envestra (Австралія) компанією Cheung Kong
Holdings за 2,4 млрд дол. США або покупка CSL New World Mobility (Австралія) компанією HKT Group
Holdings за 1,8 млрд доларів США. Крім того, вихідні інвестиції з Китаю росли значно вищими темпами, ніж
іноземні інвестиції в китайську економіку, так що співвідношення вхідних інвестицій до вихідних змінилося з
11: 1 в 2004 р до практично 1: 1 в 2014 році.
Зростання вихідних іноземних інвестицій в Південно-Східній Азії було викликане в основному
активністю компаній з Сінгапуру на загальну суму в 41 млрд дол. США, включаючи такі угоди, як придбання
компанією Temasek Holdings 25% акцій AS Watson (Гонконг) за 5,6 млрд. доларів США. Інвестиції з Малайзії
також зросли, досягнувши 16 млрд доларів США.
Що стосується Південної Азії, то в 2014 р вихідні прямі інвестиції з Індії збільшилися в п'ять разів,
досягнувши 12 млрд доларів США. Загальне поліпшення стану індійської економіки спричинило відновлення
експансії великих індійських ТНК на міжнародних ринках.
Інвестиції з країн Західної Азії зросли на 16% в 2014 р., здебільшого за рахунок активності компаній з
Кувейту - найбільшого регіонального інвестора (12,7 млрд. доларів США). Також, після невеликого спаду в
2013 р., інвестиції ТНК з Туреччини показали 89% зростання в 2014 р..
ТНК з Латинської Америки і країн Карибського басейну (без урахування офшорних фінансових центрів) в 2014
р збільшили інвестування на 14%, до 35 млрд. доларів США. У цьому регіоні основними гравцями виступають
чилійські ТНК з показником в 13 млрд. дол. США, що на 51% більше, ніж в 2013 році, що було досягнуто
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переважно за рахунок внутрішньофірмових кредитів. Серед інших великих інвесторів зовнішні потоки ПІІ
Мексики знизились на 42% за рахунок зменшення міжфірмових кредитів. У той же час іноземні інвестиції з
країн з перехідною економікою зменшилися на 31%, до 63 млрд. дол. США. ТНК, діяльність яких заснована на
використанні природних ресурсів, були змушені скоротити свої інвестиційні програми у зв'язку з обмеженням
доступу на світові фінансові ринки, зниженням цін на сировинні товари і значною девальвацією російського
рубля.
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Рис. 1. Динаміка обсягів ПІІ у світі з прогнозом на 2018 р, (млрд дол. США).
Примітка. Побудовано автором за даними World Investment Report 2017.
Згідно останніх даних ЮНКТАД показники обсягів ПІІ у світі у 2015 році не тільки показали
максимум за останні 5 років, а і перевищили навіть докризовий рівень з позначкою в 1,762 трлн. дол. США,
піднявшись на 38 % в порівнянні з 2014 роком. Однак це зростання не призвело до еквівалентного розширенню
виробничих можливостей у всіх країни. Це викликає занепокоєння в розвитку інвестиційних потреб, пов'язаних
з нещодавно прийнятими цілями сталого розвитку та амбітними заходами, передбаченими в Паризькій угоді
про зміну клімату. Структуру ПІІ по групах країн у 2015-2016 роках характеризуют таким розподілом ПІІ у
світі: 55 % - розвинені країни, 43 % - країни, що розвиваються, 2 % - перехідні економіки. ПІІ в розвинених
країнах виросли на 84 % у 2015 – початку 2016 років і становили 962 млрд дол. США, тоді як ПІІ в країнах, що
розвиваються, виросли порівняно не на багато – на 9 %, і становили 765 млрд. дол. США. В перехідних
економіках спостерігався спад обсягів ПІІ на 38 %.

Рис. 2. Структура ПІІ по групам країн у 2015-2016 роках, (млрд дол. США).
Примітка. Побудовано автором за даними World Investment Report 2016.
В останні роки істотні зміни відбулися також і в інвестиційних стратегіях ТНК: основні потоки ПІІ
тепер спрямовуються на фінансування операцій по злиттям і поглинанням. Така стратегія дозволяє ТНК у
найкоротший термін і в деяких випадках при відносно невеликих витратах вийти на ринок приймаючої країни.
Однак, нова стратегія ТНК нівелює основні позитивні наслідки залучення прямих закордонних інвестицій для
приймаючої країни, тому що купівля ТНК місцевої компанії може і не супроводжуватися передачею новітніх
технологій, значним збільшенням робочих місць і зростанням експортних постачань.
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Рис. 3. Динаміка обсягів транскордонних злиттів і поглинань (транскордонні M&А) та інвестицій у нові
підприємства (greenfield projects) у світі в 2010-2015 рр., (млдр дол. США)
Примітка. Побудовано автором за даними World Investment Report 2016
В 2014 році вартість транскордонних злиттів і поглинань виросла на 28% і досягла 399 млрд. дол. США
переважно на тлі зростання інвестицій ТНК розвинутих країн та країн, що розвиваються.
Динаміка обсягів транскордонних злиттів і поглинань свідчить про те, що світові ПІІ в нові
підприємства, тобто власне у виробництво, у 2015 році показали помірне зростання – 8,5 %, тоді як злиття і
поглинання зросли майже на 67 %.
Якщо розглядати структуру M&А і greenfield projects в розвинених країнах і країнах, що розвиваються у 2015
році (рис.4) то, M&А у розвинених країнах становили приблизно 2/3 усіх інвестиційних надходжень, а у
країнах, що розвиваються, ситуація діаметрально протилежна – частка транскордонних злиттів і поглинань
становить лише 1/4. При чому, у розвинених країнах переважає продаж активів (631 проти 586 (купівля) млрд.
дол. США), а у країнах, що розвиваються, – купівля (119 проти 81 (продаж) млрд. дол. США).

Рис. 4. Структура M&А і greenfield projects в розвинених країнах і країнах, що розвиваються у 2015 році,
(млрд дол. США).
Примітка. Побудовано автором за даними World Investment Report 2016.
Greenfield projects у 2015 – початку 2016 років були прерогативою країн, що розвиваються, і
відображалися в основному у притоках ПІІ, що майже в 2 рази перевищують відтоки (469 млрд. дол. (приток) і
265 млрд. дол. США (відток). Розвинені ж країни більше експортували ПІІ, ніж імпортували (486 млрд дол.
(відток) і 261 млрд. дол. США ( приток).
Результатом вкладання інвестицій у нові виробництва (greenfield projects) у країнах, що розвиваються,
За інших рівних умов не тільки приносять країнам пакет ресурсів і активів, а й одночасно забезпечують
додаткові виробничі потужності і робочі місця. А злиття і поглинання в розвинених країнах, що пов‘язано з
корпоративними реорганізаціями ТНК, реконфігураціями бізнесу і переливанням активів з одних компаній в
інші) мають відображення лише у платіжних балансах країн у поточному році, а не у фактичних приростах
виробництва на майбутнє.
Дещо змінилася структура після другої половини 2016 року початку 2017 року, а саме: після зростання
надходження іноземних інвестицій у 2015 році глобальні потоки прямих іноземних інвестицій знизились на 2
%, до 1,75 трлн. дол., в умовах слабкого економічного зростання. Зниження притоку до країн, що розвиваються,
частково компенсувалося скромним зростанням у розвинених країнах та значним зростанням у країнах з
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перехідною економікою. Як наслідок, розвинені економіки припали на зростаючу частку притоку ПІІ у світі в
2016 році, поглинаючи 59 % загального обсягу (рис. 5).

Рис. 5. Структура ПІІ по групах країн у 2005-2016 роках та прогнози на 2017-2018 роки, (млрд. дол. і %)
Примітка. Побудовано автором за даними World Investment Report 2017.
За розрахунками аналітиків прогнозувалося скромне відновлення потоків прямих іноземних інвестицій
у світі до кінця 2017 початку 2018 року, а за статистичними даними 2017 року очікується, що потоки
залишаться значно нижчими, ніж їх пік у 2007 році. Хоча НРС мають потенціал для залучення інвестицій у
виробництво та послуги, інвестиції, пов'язані з нафтою та газом, будуть продовжувати стимулювати приплив
ПІІ у майбутнє. Тому очікується, що циклічне зростання виробництва та торгівлі призведе до швидшого
зростання в розвинутих країнах, тоді як ймовірне посилення цін на сировинні товари має підкріпити
відновлення економік країн, що розвиваються, в кінці 2017 році. Як наслідок, очікується, що потоки світових
ПІІ зростуть приблизно на 5 % в кінці 2017 році, що складає 1,8 трлн.дол..
Аналіз іноземних інвестицій передбачає вивчення динаміки показників (рис. 6):
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Рис. 6. Притоки ПІІ за регіонами та групами країн (2011-2016 рр.)
Примітка. Побудовано автором за даними World Investment Report 2017.
За останні 6 років динаміка припливу ПІІ є нестабільною Приплив глобальних прямих іноземних
інвестицій (ПІІ) знизився на 2 відсотки в цілому у 2016 році до 1 746 млрд. дол. США в порівнянні з 1 774 млрд.
дол. США в 2015 році, але з різницею між групами країн та регіонами. Потоки в розвинені економіки
збільшилися на 5 % і склали 1 032 мілрд. дол. Зниження потоків ПІІ в Європу (на 6% до 533 млрд. Дол. США)
було більш ніж компенсоване скромним зростанням потоків в Північну Америку (+ 9% до 425 млрд. дол. США)
і збільшенням інвестицій більш ніж в два рази в інших розвинених країнах. ПІІ в країни, що розвиваються
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скоротилися на 14 %, до 646 млрд. дол. США. Потоки в азійські країни, що розвиваються скоротилися на 15 %
до 443 млрд. дол. США, а в Латинській Америці і Карибському басейні - за винятком каспійських офшорних
фінансових центрів - скоротилися на 14 % до 142 млрд. дол. США. При притоках, що зменшуються на 3% до 59
млрд. дол. США, частка Африки в глобальних ПІІ незначно знизилася з 3,5% до 3,4%. Потоки в країни з
перехідною економікою відновилися на 81% до 68 млрд. дол. США. Відтік ПІІ з розвинених країн знизився на
11% до 1 трлн. дол. США, при цьому як і раніше припадає понад 70% світових ПІІ. Зниження припливу ПІІ в
2016році стало різкішим в Європі (від -23% до 515 млрд. дол. США) після сплеску 2015 року. Інвестиції
північноамериканських багатонаціональних підприємств (МНК) стабільно становили 365 млрд. дол. США.
Загальний відтік з країн, що розвиваються був майже плоским на рівні 383 млрд. дол. США. Після затишшя в
2015 році в країнах Азії зовнішні інвестиції відновилися на 7 % до 363 мілрд. дол., завдяки рекордним відтокам
з Китаю. Зовнішні ПІІ з країн з перехідною економікою, навпаки, скоротилися на 22 % до 25 мілрд. дол. - їх
найнижчий рівень з 2005 року, оскільки відтік з Казахстану став негативним. Потоки ПІІ в структурно слабкі,
вразливі і малі країни скоротилися, але з різною швидкістю: потоки в найменш розвинені країни (НРС)
відступили сильно (на 13% до 38 млрд. дол. США). Потоки в країни, що розвиваються, які не мають виходу до
моря, скоротилися лише незначно (на 2 % до 24 млрд. дол. США), а потоки в малі острівні держави, що
розвиваються скоротилися на 6 % до 3,5 млрд. дол. США.
За обсягами залучених і вивезених ПІІ в 2014-2015 роках рр. можна виділити топ 10 країн. (рис. 7-8):

Рис. 7. Топ-10 країн за обсягами залучених ПІІ в 2014-2015 рр., (млрд дол. США).
Примітка. Побудовано автором за даними World Investment Report 2016

Рис. 8. Топ-10 країн за обсягами вивезених ПІІ в 2014-2015 рр., (млрд дол. США).
Примітка. Побудовано автором за даними World Investment Report 2016.
Як уже відомо, країни, що розвиваються, залучають більше ПІІ, ніж вивозять. Так, країни, що
розвиваються, у топ-10 за обсягами імпорту ПІІ у світі останніми роками займають 5 позицій – Гонконг, Китай,
Сінгапур, Бразилія, Індія. За обсягами експорту ПІІ у топ-10 входять 2 позиції з країн, що розвиваються, Китай і Гонконг.
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Журналом Fortune Global 500 проводяться щорічні дослідження щодо найбільших компаній світу.
Основним критерієм складання списку є виручка учасників. Так, за версією Global Fortune 500 у 2016 році ТНК
з країн, що розвиваються, займають 4 позиції з перших 20, при чому 3 з них входять у топ-5, (табл. 1):
Таблиця 1
Топ-20 ТНК за версією Global Fortune 500 у 2016 році

Примітка. Побудовано автором за даними Global Fortune 500.
У 2014 р. журнал «FORTUNE» також визначав Топ-10 компаній за розмірами своїх доходів. На 1-му
місці залишається Wal-Mart Stores з доходами у 476 млн. дол. і прибутками понад 16 млн. дол. Компанія
обслуговує більше ніж 100 млн. клієнтів у тиждень. На 2-му місці Royal Dutch Shell - нідерландсько-британська
нафтогазова компанія. 3-тє місце посіла китайська нафтохімічна корпорація Sinopec Group, котра добуває 50
тис. барелів нафти в день. 4-те місце - у китайської національної нафтогазової корпорації China National
Petroleum. На 5-му місці Exxon Mobil - американська компанія, найкрупніша приватна нафтова корпорація, яка
вже вийшла за межі американського ринку і поширюється в інших країнах, таких як Сінгапур і Папуа та Нова
Гвінея. За ними йдуть BP (British Patroleum), State Grid (китайська енергетична компанія), Volkswagen
(німецька компанія-автовиробник), Toyota Motor (японська автомобільна компанія) і нарешті Glencore
(швейцарська компанія по виробництву споживчих товарів). Як бачимо, найвищі прибутки отримують
компанії, які спеціалізуються на паливі, енергетиці та автомобілебудуванні, тому можна зробити висновок, що
це - найприбутковіші галузі. За версією ЮНКТАД за розміром закордонних активів лише одна ТНК Китаю CK Hutchison Holdings Limited - займає місце в топ-20 ТНК, (табл.2):
Таблиця 2
Топ-20 нефінансових ТНК за закордонними активами у 2015 році (млн дол. США, осіб, %)

Джерело: ЮНКТАД.
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Група країн, що розвиваються є неоднорідною і не складає групу країн, для яких характерні ті чи інші
спільні тенденції соціально--економічного та політичного розвитку, тому частки країн і груп країн у рейтингу
ТНК в країнах, що розвиваються, і НІК є диверсифіковаю тобто збільшується кількість ТНК в країнах
Південно-Східної Азії (14 %), Середнього Сходу (10 %) і Африки (7 %). Трійку лідерів складають Китай (28 %),
Латинська Америка (23 %) і Індія (16 %). (рис. 9)

Рис. 9. Географічна структура топ-100 ТНК в країнах, що розвиваються, і НІК,
(кількість компаній в країні).
Примітка. Побудовано автором за даними Global Leaders, Challengers, and Champions: The Engines of Emerging
Markets 2016 ‒ Boston Consulting Group (BCG).
Основними секторами де зосередили свою діяльність ТНК країн, що розвиваються і НІК є наступні:
(рис. 10):

Рис. 10. Галузева структура топ-100 ТНК в країнах, що розвиваються, і нових індустріальних країнах.
Примітка. Побудовано автором за даними Global Leaders, Challengers, and Champions: The Engines of
Emerging Markets 2016 ‒ Boston Consulting Group (BCG).
Більше частина ТНК розміщено в секторі промисловості (53 %), менше – у виробництві споживчих
товарів (17 %), енергетика і технології/медіа/телеком – по 10 %, охорона здоров‘я, фінанси і страхування –
менше 5 %.
Важливою складовою аналізу ТНК в країнах, що розвиваються, є темпи їхнього зростання, тобто
наскільки ефективно вони оперують на ринку і чи зможуть вони в майбутньому конкурувати зі своїми
опонентами з розвинених країн, (табл. 2):
Таблиця 2
Темпи приросту доходів ТНК в країнах, що розвиваються, і розвинених країнах за 2005-2014 рр., (%).
Кількість ТНК
15
ТНК в країнах, що розвиваються
11
Компанії конкуренти в країнах, що розвиваються
6
Не фінансові S&P 500
4
Глобальні ТНК-лідери
Примітка. Побудовано автором за даними Global Leaders, Challengers, and Champions: The Engines of
Emerging Markets 2016 ‒ Boston Consulting Group (BCG).
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Так, ТНК в країнах, що розвиваються, показують найбільші темпи приросту доходів за 2005-2014 рр. –
15 %, навіть у порівнянні зі звичайними компаніями в цих країнах – 11 %, нефінансових S&P 500 – 6 % і
глобальних ТНК-лідерів – 4 %.
Динаміку розподілу доходів ТНК між країнами, що розвиваються, і розвиненими країнами у 2009 і
2015 роках, (рис. 12):

Рис. 12. Динаміка розподілу доходів ТНК між країнами, що розвиваються, і розвиненими країнами
у 2009 і 2015 роках, (%)
Примітка. Побудовано автором за даними Global Leaders, Challengers, and Champions: The Engines of
Emerging Markets 2016 ‒ Boston Consulting Group (BCG).
Так, частка доходів ТНК в країнах, що розвиваються, в загальних обсягах збільшується з 18 % у 2009
році до 25 % у 2015 році на відміну від розвинених країн (2009 рік – 82 %, 2015 рік – 75 %). Це свідчить про
стрімкі та впевнені кроки ТНК в країнах, що розвиваються, на світовій арені, а також про перспективні
тенденції в досліджуваних регіонах.
Оцінюючи загалом роль ТНК у країнах, що розвиваються, слід зазначити, що саме завдяки діяльності ТНК
відбувається активізація інтеграції цих країн у світовий економічний простір. Тенденція до розвитку
постіндустріальних економік, що почала діяти в економічно розвинутих країнах з початку XXI ст., підсилить
цю роль ТНК, оскільки саме вони є найкращими агентами передачі індустріального та технологічного розвитку.
Сьогодні окремим країнам, що розвиваються, з допомогою капіталу ТНК певним чином вдалося
забезпечити умови для розширеного відтворення, прискорити розвиток продуктивних сил, домогтися змін у
структурі економіки, збільшити експорт промислових виробів.
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Аннотация. Рассматриваются современные тенденции развития мировой финансовой системы.
Исследуются измерения ее трансформации в условиях глобализации.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Анотація. Розглядаються сучасні тенденції розвитку світової фінансової системи. Досліджуються
виміри її трансформації в умовах глобалізації.
Ключові слова: фінансова система, світова фінансова система, фінансовий ринок, виміри
трансформації.
Problem formulation. The current state of development of the world financial system is formed, first of all,
under the influence of changes that characterize its functioning. Among them, it is necessary to highlight, firstly, the
globalization of the world economy, which contributed to the emergence of a new class of international investors, while
operating in several emerging markets and capable of destabilizing the financial situation in countries where
investments are made; and second, the discrepancy between the high level of development of the international financial
market and the lack of an adequate institutional structure for its regulation; thirdly, the recurrence of financial and
currency crises in recent years, increasing their depth and intensity; fourthly, an increase in the number of offshore
financial centers that reduce the effectiveness of state regulation of financial markets in developing countries; fifthly,
the weakness of the financial sector in emerging markets, which was clearly manifested in the recent crises; sixthly, the
limited capacity of international institutions to provide financial support to developing countries compared to those of
private capital flows and their inability to withstand recurring crises, and to limit the scope of spread; seventh, the
deepening of conflicts of interest arising from the implementation of IMF and other international institutions funding
programs that adversely affect the behavior of private investors and borrowers in the course of financial crises; eighth,
an increase in the number of investment institutions, financial instruments and volume of transactions in financial
markets, especially in the debt market, which complicates the interaction of investors in overcoming crises; in the ninth,
the general decline in the rate of world growth.
The urgency of the research is the need to find directions for reforming the world financial system, taking into
account the current trends in the development of the world economy.
An analysis of recent publications. The mentioned issues are the subject of research of many Ukrainian and
national scholars. In particular, the problems of the development of the world financial system are considered in the
scientific works of such scholars as S. Borinets, A. Galchinsky, V. Heyets, G. Klymko, P. Krugman, D. Lukianenko, S.
Lutsyshyn, R. MacKinnon, J. Stiglitz and V. Fedosov. Particular attention in these works is drawn to the peculiarities of
the development of the financial system, the specifics of the formation of the world financial market as an important
component of the world economic complex. However, the issue of modern priorities and future prospects for the
development and reform of the world financial system, taking into account the constantly changing conditions of the
global economic space, requires considerable attention.
The purpose of the study is to justify the measurement of the transformation of the world financial system.
This implies the presence of the following tasks: the definition of the nature and dimensions of the transformation of the
world financial system, the study of priorities and deterrent factors for its effective development.
Presenting main material. An important feature of the global financial system is its considerable amount of
subject, which means the absence of an international fund of funds concentrated in a particular place and owned by the
specific entity of the world economy. The financial resources of the world are predominantly in circulation, forming the
global financial market. As any multi-subject category, the global financial system needs constant reform through the
influence of changing factors of the internal and external environment. In addition, the significant influence on the
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development of the world financial system makes changes in the directions and trends of the international capital
movement. The author agrees with the following tendencies: the growth of the pace and scale of international financial
and credit operations, which in recent years almost 40 times exceeds the scale of world trade; emergence of new
segments and instruments of the world financial market; the growth of the value of networked business groups whose
purpose is to support a continuous active flow of financial rent and value added in the long run; deepening in the
mentioned processes the role of the state, interstate and supranational institutions; reduction of the share of loans in the
structure of the international capital movement with the intensive growth of the share of portfolio foreign investments
and more slowly - direct; the development of processes of private capital migration between developed countries, in
particular the US, EU countries, Japan, as well as South-East Asia and Latin American countries with high economic
growth rates (China, Singapore, Malaysia, Brazil); aggravation of competition for attracting foreign investments, which
leads to the development of special national programs for their stimulation [2; p.5].
The change in the growth rate of foreign direct investment is due not only to the temporary deterioration of the
investment climate in many developing regions, but also to the development of cross-border mergers and acquisitions.
The change in volumes of foreign direct investment is due to the following reasons. First of all, the globalization of the
economy and the liberalization of trade and, accordingly, the expansion of an easily accessible world market space, the
struggle for which requires a significant strengthening of the positions of its potential participants. The rapid shift of the
center of gravity of international competition into the sector of high-tech goods and services, as well as the increase in
research spending, which prompts corporations through mergers and acquisitions to distribute such costs among
themselves and thereby reduce their burden. The integration of financial markets has led to a simplification of the flow
of capital. It is difficult for key monetary authorities to timely predict or detect flows of capital capable of destabilizing
financial markets in order to adjust supply volumes. Market integration enhances the vulnerability of the financial
market and complicates the control of its activity.
All of the above-indicated requires a reform of the global financial system. The decisive influence on the shifts
in the infrastructure of the global financial system is carried out by the processes of globalization. In this aspect, the
forms of its manifestation are as follows. First, the growth of the global financial market, financial transactions carried
out between different subjects of world economic relations, a change in the structure of the main importers and
exporters of capital. The main exporters of capital are Germany, China, Saudi Arabia, Japan and Russia [5]. If we take
into account their regional affiliation, then such a division characterizes the shift of financial capacity in the world
economic space in favor of these countries. Secondly, the global financial sector is out of the reach of control, which
requires, first of all, the reform of the existing control system by shifting the emphasis on the coordinating component.
Thirdly, a common strategy for regulating and coordinating the world market is a need to develop. This is about the
elaboration of common legal rules, in which it would be possible to control the functioning of financial institutions. The
European Union, which not only created a single currency system, but also laid the foundations for harmonizing the
financial and, more broadly, the economic policies of the member states, is a successful example of effective
coordination and management. Not relying on a regional or supranational solution, and based on the current trends in
the world financial system, the European stock exchanges realized the latest trends in the formation of a rational
mechanism of the world financial system. Fourthly, the development of agreed schemes for the development of the
world economy, primarily at the level of international financial institutions, in particular, the IMF and the World Bank,
with a clear division of functional responsibilities and strategic and short-term plans for the development of the global
financial environment [6].
In general, the basis of the globalization of the financial system is the interaction of the following elements:
a) Technical progress that allows the implementation of international financial transactions in real time and
significantly reduce the cost of transport and communication;
b) Increasing competition, on the one hand, between lending and financial institutions in the financial markets,
and, on the other hand, between the financial markets themselves owing to the significant development of information
technology and telecommunications;
c) Restructuring of credit and financial institutions through their mergers and acquisitions as a result of
growing competition between them;
d) Wide internationalization of business through the strengthening of the transnational character of the
activities of corporations;
e) Consolidation of regional integration associations (in Europe - Economic and Monetary Union);
f) Weakening of the rigorous control over the implementation of international treaties related to the movement
of capital;
g) Macroeconomic stabilization and reform in a number of developing countries and countries with economies
in transition that have created a favorable climate for foreign investors [6].
Among other external factors of influence on shifts in the global financial system, the proxies of the past
emphasize the general tendencies of the development of the world economy, namely: the growth of its
transnationalization, which requires the formation of rules and procedures for the free movement of foreign investment;
the development of information revolution, the creation of global information systems and global electronic networks;
the spread of processes of financial globalization. First of all, it is about on increasing the intensity of cross-border
financial transactions of transnational corporations and banks, the emergence of new mechanisms and instruments for
international financial transactions, and the formation of a global financial market through which a large part of
financial resources is redistributed [1; p.345].
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The main measurements of the transformation of the mechanism of the world financial system should
include, firstly, the internationalization of economic life, which has a major manifestation in the intensification of
economic ties between countries, national companies and the intensification of international production of transnational
corporations. This leads, first of all, to qualitative changes in international monetary and credit relations; interweaving
and additions to national markets of loan capital; integration and globalization of stock markets; growth of international
banking operations.
Secondly, it is a development of scientific and technological achievements. It is the computerization of the
financial sector and the dynamic progress of telecommunications that leads to the forced development of the global
financial system. The dissemination of advanced technologies enables to significantly improve the quality of processing
financial information in the first place, to ensure the extraordinary speed of international operations and the transfer of
resources between individual segments of the financial market. The information revolution on the basis of
microelectronics causes the transformation of a wide range of banking services, enables to effectively implement the
latest financial instruments and ensure the trans-national nature of banking activities.
Thirdly, it is a liberalization of international monetary and credit relations and financial markets. The tendency
to reduce the state's interference with finance has manifested itself in recent decades in different levels of development
of groups of countries. This applies to industrialized countries with market economies (primarily the USA, Japan, UK),
and developing countries (for example, new industrialized countries in Asia or the Latin American countries) and
countries with economies in transition (the Baltic States or Eastern European countries) [6]. Financial competition
between countries is increasing the trend of liberalization. This process involves an increasing number of countries that
are reviewing their regimes of the international economic relations system, refusing protectionism and rigorous
measures to regulate global economic ties. It also extends to new, more complex areas of economic relations.
Fourth, it is a deepening of the integration of national money and capital markets. The progressive
interpenetration of national financial markets, the reduction of barriers between domestic and international financial
markets, has allowed enormous resources of money and capital to move freely between different segments of the world
financial system. In general, the current stage of the development and functioning of the infrastructure of the world
financial system is accompanied by rapid growth of global financial flows, a sharp increase in the volume of interstate
capital inflows, a significant expansion of international credit and equity markets.
Fifthly, the revolutionary transformations caused by the introduction of modern technologies and the
development of communications, exacerbate the competitive struggle in the financial market. Its tools are reducing
operating costs and cost of financial services; improvement of quality and diversification of services provided;
development and improvement of financial risk management systems. The liberalization of financial markets, according
to leading researchers in this area, adds to the competitive struggle of the international scale. The volume of
international operations is growing. The share of US multinational corporations' branches exports increased in terms of
sales. Industrial companies whose shares are set according to the national stock index of France, 70% of their operations
are carried out outside the country. Most companies listed on the stock markets of Western Europe, half of the profits
are derived from foreign activities [4; p.231].
Sixth, the change of traditional trading systems (stock and non-exchange) under the influence of modern
technology, which generates new automatic trading systems (automatic trading systems), which are traditional
competitors. Exchange trading systems complete the transition to electronic technology. Through the network of foreign
terminals, stock trading activity goes beyond national boundaries. It is growing requirements for investment reliability.
Reliable investments are considered government securities of leading countries, as well as the securities of the largest
industrial companies.
It should be noted that there is a significant interest in securities of promising companies in such fields as
communications and communications, production of construction materials, electronic equipment, and pharmaceutical
products. The creation of a pan-European securities market changes the structure of investment portfolios in Western
Europe, which, in turn, requires securing, at the interstate level, a more rigorous regulation of monetary and credit
relations between countries. In 2012, China became the second largest economy in the world, second only to the gross
domestic product (GDP) of the US economy; Japan ranked third. Over the past three decades, agricultural and industrial
production in China has surpassed the dollar in terms of US production in 2012. However, some experts point out the
prediction of certain problems in the development of China's financial space in the future [6].
Seventh, it is an objective necessity to transform the mechanism of the world monetary system, as one of the
key components of the global financial system. It is worth noting that the international community cannot determine the
number of international currencies or "assign" currency to this role. The specific issuer may decide to support or,
conversely, hinder the internationalization of its currency, but the emergence of international currency is ultimately the
result of individual decisions of many public and private agents. In our opinion, the economic and financial weight of
major currency issuers will continue to fluctuate rapidly and that several international currencies may coexist over a
fairly long period. In these circumstances, the dollar may cease to be the only key currency after a certain period of
time. All the above, requires the definition of the directions of a transformation of the world monetary system, taking
into account possible problems of its development, the directions of reforming regulatory mechanisms and priorities of
possible shifts. Thus, the priority directions of the transformation of regulatory mechanisms in the world monetary
system should include the following:
1)
The transition to greater flexibility of the rates of major currencies;
2)
The creation of a foundation for overseeing restrictions on the movement of capital;
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3)
Optimization of existing mechanisms for providing global liquidity during periods of crisis;
4)
Building a foundation for cooperation in managing global liquidity.
Note that while this flexibility does not mean non-interference. It should be accompanied by the recognition
that exchange rates may be subject to excessive deviations, and this may justify limited foreign exchange interventions,
preferably coordinated, and restrictions on the movement of capital. Since capital constraints are traditionally
recognized as a legitimate policy tool, it is necessary to determine when and how they can be applied. This implies
extending the mandate of the IMF to include them in overseeing financial accounts and increasing the effectiveness of
overseeing exchange rate policies.
It is expedient to supplement multilateral agreements with regional and bilateral mechanisms, which will
reduce the desire to accumulate reserves for the purpose of self-insurance. Since projects aimed at creating a global
supranational currency, designed for a long-term perspective, the institutionalization of cooperation and dialogue
between central bank governors whose currencies are included in the Special Drawing Rights (SDR) could be a more
realistic goal, so that the global monetary situation and global liquidity were taken into account when conducting the
national monetary policy. Among the problems of the transformation of the world monetary system, first of all, are the
following: the lack of effective measures for global regulation, the volatility of exchange rates, the presence of deposits
in the management of global liquidity, management problems associated with decision-making and the functioning of
the financial system.
The directions of the solution of these problematic aspects may consist in the provision and implementation of
the following measures. IMF member countries should commit themselves to a policy that will contribute to the
stability of the global economic, monetary and financial system. In overseeing compliance by countries and groups of
countries with obligations under the Charter, the IMF should set standards for key indicators for its members that reflect
external economic activity. Repeated violations of the rules should lead to consultation procedures and recreational
measures if necessary. For systemically significant countries whose policies do not meet the standards, the fulfillment
of obligations should be monitored by a special IMF body. The latter should identify positive incentives that encourage
countries to comply with their obligations in full compliance with the requirements of an enhanced supervisory system.
Central banks and macroeconomic regulators of systemically significant countries should pursue their policies,
taking into account the need for acceptable global liquidity conditions. From the perspective of many scholars, the IMF
must work with governments and central banks of major countries and regional currency pools to create a permanent
crisis financing mechanism with the necessary guarantees as a model for a global lender of last resort [3; p.45]. To
ensure efficiency and legitimacy, it is advisable to consider managing an international monetary system based on a
united three-tier structure. Along with the above-mentioned directions of the transformation of the mechanism of the
world financial system, its adaptability and ability to respond to the impact of the crisis phenomena of the development
of the world financial space are of special importance.
Conclusion. The main measurement of the transformation of the mechanism of the world financial system at
the present stage of its development include the internationalization of economic life, the development of scientific and
technological advances, the liberalization of international monetary and credit relations and financial markets, the
deepening of the integration of national markets of money and capital, revolutionary transformations caused by the
introduction of modern technologies and the development of communications, exacerbate the competitive struggle in
the financial market, the change of traditional trading systems (exchanges under the influence of modern technologies
generating new automatic trading systems, the objective need to transform the mechanism of the world monetary
system as one of the key components of the world financial system.
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FREE TRADE AREAS’ POTENTIAL
IN GROWTH OF COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN EXPORT
Summary. The article defines the essence, objective prerequisites and specifics of the FTA and FTA+ in the
world economic space. The advantages and risks of the country's participation in the FTA are considered. Particular
attention is paid to the study of dynamics, the substantiation of modern trends in the development of export-import
operations within the EU, NAFTA and ASEAN. The basic trends are revealed and the dynamics of export-import
transactions between Ukraine and the EU is analyzed. The ways of increasing the competitiveness of Ukraine's exports
within the framework of FTA+ are presented.
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Актуальність проблеми. Характерною рисою міжнародних економічних відносин у ХХІ столітті є
стрімке збільшення обсягів світової торгівлі та посилення її ролі у економічному зростанні національної,
регіональної та світової економіки. Кожна держава прагне максимально використати власні конкурентні
переваги, зайняти конкурентні ніші та найбільш вигідні позиції у сфері міжнародного обміну товарами і
послугами. Для досягнення означених цілей між державами (та їх регіональними інтеграційними об'єднаннями)
укладаються угоди про участь у зонах вільної торгівлі (ЗВТ), або ж – поглиблених зонах вільної торгівлі
(ЗВТ+), що сприяє лібералізації торгівлі та налагодженню між країнами, інтеграційними об'єднаннями країн
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тісних торговельно-економічних зв‘язків. Дослідження ролі ЗВТ у розвитку світової торгівлі, її впливу на
конкурентоспроможність національного експорту є надзвичайно актуальним питанням для України. Україна –
держава з потужною ресурсною базою та вагомим експортним потенціалом. Участь України у ЗВТ не
суперечить умовам членства нашої країни у СОТ, надає поштовх щодо активізації зовнішньої торгівлі,
відкриває нові ринки збуту, спрощує умови ведення експортно-імпортних операцій. Така постановка питання
підтверджує актуальність проблематики даної статті – дослідити потенціал ЗВТ у зростанні
конкурентоспроможності експорту України. Зазначимо, що така постановка питання має не тільки теоретичне,
але й вагоме практичне значення.
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичні основи вивчення зон вільної торгівлі закладені в працях
таких іноземних вчених як С. Байер (S. Baier ), Дж. Бергстранд (J. Bergstrand), Р.Е. Болдуїн (R.E. Baldwin) [1; 2].
Серед вітчизняних авторів, які присвятили наукові праці тематиці зон вільної торгівлі, їх сутності, дослідженню
позитивних ефектів та економічному змісту, слід назвати таких, як О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, А.П.
Румянцев, С.О. Біла, І.В. Амеліна, В.І. Муравйов та ін. [3; 4; 5]. Незважаючи на значну кількість публікацій з
означеної проблематики, роль та вплив зон вільної торгівлі на зростання конкурентоспроможності експорту
країни потребує більш докладного дослідження.
Метою статті є дослідження потенціалу зон вільної торгівлі у зростанні конкурентоспроможності
експорту України.
Для досягнення мети, у статті сформульовані та розглядаються наступні завдання:
 дослідити сутність, об'єктивні передумови та специфіку дії ЗВТ та ЗВТ+ у світовому економічному
просторі;
 визначити переваги та ризики участі країни у ЗВТ;
 проаналізувати динаміку та виявити сучасні тренди розвитку експортно-імпортних операцій у межах
EU, NAFTA та ASEAN;
 виявити сучасні тренди та динаміку експортно-імпортних операцій між Україною та ЄС, обґрунтувати
шляхи підвищення конкурентоспроможності експорту України у межах дії ЗВТ+.
Виклад основного матеріалу. Для аналізу функціонування зон вільної торгівлі у світі та їх впливу на
конкурентоспроможність експорту доцільно розібратися із сутнісними характеристиками поняття «зона вільної
торгівлі» (ЗВТ): дослідити зміст поняття, визначити передумови і мету створення ЗВТ, а також виокремити
позитивні та негативні наслідки функціонування зон вільної торгівлі.
У економічній науці існує багато підходів щодо визначення наукової категорії «зона вільної торгівлі».
Так А.І. Амеліна розглядає ЗВТ як форму економічної інтеграції. Автор зазначає, що у межах ЗВТ відміняються
торговельні обмеження між країнами-учасницями інтеграційного об‘єднання і, передусім, знижуються або
усуваються митні податі [5]. О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, А.П. Румянцев характеризують ЗВТ як угоду між
країнами про усунення всіх тарифних і кількісних обмежень на взаємну торгівлю. Водночас, вчені зазначають,
що кожна країна у ЗВТ може зберігати власний тариф та інші види регуляції зовнішньої торгівлі з третіми
країнами [3]. Відповідно до статті ХХIV ГАТТ СОТ під зоною вільної торгівлі слід розуміти групу з двох (чи
більше) митних територій, на яких мита та інші обмежувальні засоби регулювання зовнішньої торгівлі
скасовуються відносно основної частини торгівлі між складовими територіями стосовно товарів, які
походять із таких територій [6]. Узагальнене визначення ЗВТ може бути наступним: ЗВТ представляє собою
об‘єднання двох (або більшої кількості) держав, яке передбачає укладання інтеграційної угоди щодо усунення
або зменшення тарифних та нетарифних обмежень у взаємній зовнішній торгівлі задля реалізації національних
та спільних економічних інтересів країн – учасниць ЗВТ. Метою створення зон вільної торгівлі є розвиток
торговельної взаємодії, стимулювання виробництва та реалізація економічного потенціалу країн-учасниць, а
також поглиблення інтеграційних процесів, політичне зближення та досягнення соціально-економічного
розвитку країн, зростання добробуту їх населення.
У світовій практиці розрізняють традиційну «зону вільної торгівлі» – «ЗВТ» та «зону вільної торгівлі
поглиблену» – так звану «ЗВТ+».
Традиційна ЗВТ представляє собою угруповання з двох або кількох митних територій, які скасували
тарифні обмеження та інші обмежувальні заходи на значні обсяги торгівлі товарами з цих територій. Водночас,
у межах дії ЗВТ допускаються певні виключення з режиму вільної торгівлі так званих «чутливих» товарів,
відповідно до принципів Світової організації торгівлі. Зокрема, йдеться про сировину для виробництва товарів,
що становлять основну статтю експорту. Наприклад – насіння соняшника для виробництва соняшникової олії,
металобрухт – як сировину для металургійної промисловості. На такі «чутливі» товари можуть бути введені
особливі, підвищені мита – зокрема, на час дії перехідного періоду до «повного відкриття національних
ринків».
ЗВТ+ представляє собою особливу угоду, що включає не лише торгівлю товарами, але й послугами;
передбачає доступ іноземних фірм до ринків національних державних закупівель (що фінансуються з
державного бюджету та бюджетів усіх рівнів), ставить за мету досягнення всебічної лібералізації режимів
іноземного інвестування. ЗВТ+ передбачає запровадження нових правил щодо окремих аспектів конкурентної
політики, у тому числі – щодо надання державної допомоги національним суб'єктам господарювання. Також дія
ЗВТ+ ґрунтується на застосуванні сучасних норм і правил захисту прав інтелектуальної власності. Відповідно,
режим ЗВТ+ сприяє більшому ступеню інтеграції та інституційного зближення країн – учасниць, ніж режим
ЗВТ.
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Рушійними факторами створення ЗВТ (як і ЗВТ+) є географічна, соціально-економічна і політикоісторична близькість країн, наявність спільної/суміжної транспортної та телекомунікаційної інфраструктури,
прагнення посилити інтеграційні процеси між країнами/угрупуваннями країн. Натомість, країни, що
залишаються за межами ЗВТ, здебільшого відчувають певні труднощі щодо торговельних взаємовідносин із
країнами, які є членами ЗВТ. Наслідки формування ЗВТ для економік країн-учасниць можуть бути як
позитивними, так і негативними. Серед позитивних аспектів створення ЗВТ для держав-учасниць слід
відзначити наступні: зростання спеціалізації національного виробництва на експорті певного виду товарів,
розширення ринків збуту, що веде до зниження трансакційних витрат, сприяє підвищенню продуктивності
праці, збільшенню обсягів внутрішнього виробництва товарів та послуг; підвищення ефективності
використання ресурсів країнами-учасницями ЗВТ; виникнення потужних стимулів до впровадження країнамиучасницями інноваційних маркетингових стратегій, новацій у збуті та обслуговуванні споживачів, залучення
потенціалу розширення номенклатури товарів і послуг національного виробництва; отримання експортного
виторгу у твердій валюті, що сприяє стабільному фіскальному поповненню державного бюджету тощо. В
цілому, розвиток зовнішньої торгівлі, зростання чистого експорту стабілізує платіжний баланс, сприяє
зростанню ВВП та економічному зростанню національної економіки країни.
Поряд із позитивними наслідками, існують і негативні наслідки від участі країни у ЗВТ. Негативні
наслідки обумовлені тим, що національна економіка однієї з країн-учасниць ЗВТ може бути більш слабкою,
нерозвиненою, спеціалізуватися на виробництві та експорті сировини, напівфабрикатів, товарів з низьким
вмістом доданої вартості. Для таких країн участь у ЗВТ може обернутися негативним торговельним балансом,
розвитком структурного безробіття, занепадом та банкрутством підприємств тих галузей, продукція яких не
витримає конкуренції з імпортом. Від'ємний платіжний баланс, у свою чергу, загострює проблему зростання
зовнішньої заборгованості країни, спонукає її нарощувати державний борг, у т.ч. брати кредити у МВФ та
інших міжнародних фінансових організаціях. Отже, участі країни у ЗВТ повинно передувати детальне та
неупереджене обґрунтування, з визначенням переваг та ризиків цього процесу для національної економіки [5].
В умовах посиленої міжнародної конкуренції та новітніх викликів економічної інтеграції зони вільної
торгівлі набувають дедалі більшого значення у сфері міжнародної торгівлі. Доказом є те, що станом на 2017 р.
не залишилося жодної країни-учасниці СОТ, яка б не брала участь у регіональних торговельних угодах [7].
Найбільші за обсягом зовнішньої торгівлі й потенціалом економічного зростання ЗВТ представлено у таблиці 1.
Таблиця 1
Зони вільної торгівлі світу*

Економічний союз

Спільний ринок

ЗВТ

Форма та назва
NAFTA
ASEAN
CIS

Назва, рік створення
Північноамериканська зона вільної
торгівлі (НАФТА), 1988
Асоціація держав Південно-Східної Азії
(АСЕАН), 1967
Співдружність Незалежних Держав
(СНД), 1991

Andean
Community
COMESA

Андська група, 1969

MERCOSUR

Загальний ринок Південного конуса
(МЕРКОСУР), 1991
Економічне співтовариство країн
Західної Африки (ЕКОВАС), 1994

ECOWAS

SADC
EU
ECCAS

Економічне співтовариство країн
Східної та Південної Африки
(КОМЕСА), 1993

Спілка розвитку Півдня Африки
(САДК), 1973
Європейський союз (ЄС), 1993
(Маастрихтська угода)
Економічне співтовариство країн
Центральної Африки (ЕКОЦАС), 1994

Країни-учасниці
Канада, США, Мексика
Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд й Філіппіни,
Бруней, В‘єтнам, Лаос і М‘янма, Камбоджа
Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан,
Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан,
Туркменістан, Узбекистан, Україна (як представник)
Болівія, Колумбія, Еквадор, Перу, Венесуела
Бурунді, Конго, Джибуті, Замбія, Зімбабве, Єгипет,
Кенія, Коморські Острови, Лівія, Маврикій,
Мадагаскар, Малаві, Руанда, Свазіленд, Сейшельські
Острови, Судан, Уганда, Еритрея, Ефіопія
Аргентина, Бразилія, Уругвай, Парагвай, Венесуела
Бенін, Буркіна-Фасо, Кот-д‘Івуар, Малі, Нігерія,
Сенегал, Того, Гамбія, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, КабоВерде, Ліберія, Нігер, С‘єрра-Леоне
Ангола, Ботсвана, Лесото, Малаві, Мозамбік, Намібія,
Свазіленд, Танзанія, Замбія, Зімбабве, ПАР, Мавританія
28 країн-членів ЄС та країни, що підписали ЗВТ (ЗВТ
+) з ЄС, у т.ч. Україна, Грузія, Молдова
Камерун, Чад, Екваторіальна Гвінея, Конго, Габон

* станом на кінець 2016 р.
Джерело: розроблено авторами за даними [7].
Варто відзначити, що залежно від етапу економічної інтеграції ЗВТ може трансформуватися у
«спільний ринок» з наступним перетворенням у «економічний союз». Так, спільний ринок країн – це ЗВТ зі
значно зниженими або повністю відсутніми адміністративними, інституційними обмеженнями на свободу
пересування всіх факторів виробництва, включаючи вільне переміщення товарів, робочої сили, капіталів,
доходів, інвестицій тощо. Участь країн у ЗВТ створює передумови для посилення взаємної координації
країнами їх економічної політики (особливо, стосовно нарощування експорту-імпорту), сприяння розвитку
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підприємництва та вільної торгівлі. Економічний союз поєднує у собі як ознаки митного союзу (йдеться про
базові засади існування ЗВТ із визначеними, загальноприйнятими для всіх країн-членів ЗВТ митними
тарифами, що застосовуються до третіх країн, які не є учасниками ЗВТ), так і ознаки спільного ринку.
Місце ЗВТ у сучасних світових торговельних процесах можна дослідити шляхом аналізу динаміки,
темпів приросту та частки ЗВТ у міжнародній торгівлі. Станом на 2016 р. найактивніше розвивалися такі ЗВТ:
EU, NAFTA, ASEAN. У динаміці 2006 – 2016 рр. ці ЗВТ демонструють подібні тенденції розвитку зовнішньої
торгівлі: чутливість до світової фінансової кризи 2008 – 2009 рр. та відносне зниження активності зовнішньої
торгівлі починаючи з 2014 р. (див. рисунок 1).

Рис. 1. Експорт товарів і послуг у ЗВТ: обсяги 2016 р. (рис.1.а) та динаміка зовнішньої торгівлі 2006-2016
рр. (рис.1.б), (млрд дол. США).
Джерело: розроблено авторами за даними [7].
Спад торговельної активності ЗВТ, починаючи з 2014 року і до нинішнього періоду (осінь 2017 р.),
спричинений загальносвітовою тенденцією скорочення обсягів міжнародної торгівлі. Серед причин – дія
різноспрямованих факторів: хаотичні коливання обмінних валютних курсів та цін на світових ринках
сировинних товарів; запровадження торговельних санкцій та розгортання локальних «торговельних війн»;
уповільнення темпів економічного зростання Китаю та інших країн світу; «сланцева революція» у США та
«цінові гойдалки» на ринках паливно-енергетичних ресурсів (перш за все нафти та природного газу);
суперечливі заходи щодо стабілізації грошово-кредитної політики у країнах – лідерах світового економічного
розвитку; запровадження у деяких розвинених країнах світу заходів «неопротекціоністського» спрямування
щодо розвитку зовнішньої торгівлі тощо. Натомість, якщо у вартісному вимірі спостерігається зниження
зовнішньоторговельної активності, то у фізичних обсягах – прослідковується зростання експортно-імпортних
операцій. Так, у 2016 р. експорт товарів і послуг у поточних цінах становив 20,8 трлн дол. США проти 21,24
трлн дол. США у 2015 р., а у цінах 2010 р. – 23,5 трлн дол. США проти 22,9 трлн дол. США у 2015 р. [8]. Такі
розбіжності підсилюються «валютними війнами» і посиленням тенденцій штучного зниження курсу
національної валюти для стимулювання експортних операцій. Серед світових ЗВТ найбільш стійким до
тенденції зниження зовнішньоторговельної активності виявився Європейський Союз, а найбільш уразливою –
Співдружність Незалежних Держав (СНД, CIS) (дивись рисунок 2).

Рис. 2. Темпи приросту (падіння) зовнішньої торгівлі товарами/послугами у вартісному вимірі у ЗВТ
світу (2014-2016 рр., у відсотках (%)).
Джерело: складено авторами за даними [7].
Найбільш стабільну динаміку щодо розвитку зовнішньої торгівлі демонструють такі ЗВТ як EU,
NAFTA та ASEAN. Так, сумарна питома вага EU, NAFTA та ASEAN у світовій торгівлі становить 58 % (у т.ч.
56 % експорту і 60 % імпорту). ВВП країн-учасниць даних ЗВТ становить 53 % світового ВВП. Про глибокий
рівень виробничої інтеграції у межах досліджуваних об‘єднань свідчить високий показник торгівлі між
країнами-членами ЗВТ: у ЄС цей показник досягає 63 % [7]. (дивись рис. 3).

№2, 2017

183

Рис. 3. Частка експорту між країнами-членами ЗВТ у загальному обсязі експорту 2016 р. (рис.3.а); частка
ЗВТ у світовій торгівлі (рис.3.б), у відсотках (%).
Джерело: розроблено авторами за даними [7].
На фоні світових процесів розвитку міжнародної торгівлі Україна як держава з потужним експортним
потенціалом і учасник економічної глобалізації за роки незалежності уклала 16 угод про вільну торгівлю, які
залучають до цих процесів 45 країн світу (дивись таблицю 2).
Таблиця 2
Угоди про ЗВТ України з країнами світу
Країна / група
країн

Набуття
чинності

Грузія
Македонія
ЄАВТ
СНД
Чорногорія

04.06.1996
05.07.2001
01.06.2012
20.09.2012
01.01.2013
01.01.2016,
повна
ратифікація –
01.09.2017
01.08.2017

ЄС
Канада

4,5 млн
2,1 млн
13 млн
283 млн
0,62 млн

Частка у
експорті /
імпорті
України, %
1 / 0,2
0,06 / 0,03
1,8 / 3,2
21,6 / 20,7
0,01 / 0,02

512 млн

35,1 / 43,9

+

35 млн

0,2 / 0,6

+

Ринок, осіб

Сфера
Торгівля
товарами

Торгівля
послугами

Державні
закупівлі

+
+
+
+
+

+

+

+

Економічна
інтеграція

+
+

+

+

Джерело: розроблено авторами за даними [9; 10].
Найбільш поглиблена та широка зона вільної торгівлі була укладена між Україною та Європейським
Союзом: «Поглиблена та всеосяжна угода про вільну торгівлю з ЄС», ЗВТ+ [10]. Офіційно ЗВТ+ набрала
чинності з 1 вересня 2017 р., однак, фактично вона застосовується у повному обсязі з 1 січня 2016 р. Угода
ЗВТ+ між Україною та ЄС поєднує як торгівлю товарами, так і торгівлю послугами, державні закупівлі, а також
поступове приведення законодавчої бази України до європейських стандартів якості, безпеки, дотримання та
захисту прав інтелектуальної власності та ін. Виконання означених вище вимог, структурна перебудова
національного виробництва України відповідно до європейських норм, правил діяльності та стандартів сприяє
євроінтеграційним процесам, прискорює інтеграцію України до економічного простору ЄС.
За підсумками 2016 р. угода про ЗВТ+ призвела до збільшення інтенсивності торговельних операцій
України з ЄС. Так, за 2016 р. у порівнянні з 2015 роком експорт товарів з України до ЄС зріс на 3,2 %, а імпорт
з ЄС до України збільшився на 8,2 %. Серед товарів, які визначали приріст експорту товарів з України до ЄС, у
першу чергу, слід назвати продукцію агропромислового комплексу та харчової промисловості (30,5 % від
загального обсягу експорту української товарної продукції до ЄС), чорні метали (19,9 %), електричні та
механічні машини (14,7 %), мінеральні продукти (10,8 %) [9]. Постачання соняшникової олії з України на ринки
країн ЄС збільшились у кілька разів та забезпечили левову частку загального приросту експорту товарів з
України до ЄС через підвищення попиту європейських виробників жирових продуктів (маргарин, майонез) на
сиру олію через зниження цін на неї, а також зміну формату постачання рафінованої олії, яку Україна стала
частіше пропонувати готовою до споживання – фасованою у пляшки під брендами локальних торгових мереж.
Також позитивний вплив на збільшення обсягів українського експорту на європейський ринок мав приріст
експорту товарів машинобудування, зокрема – автомобільних запчастин, виробництво яких активно
розвивається на підприємствах, розташованих на території Західної України. Ще одним чинником зростання
експорту з України до ЄС стало постачання деревини та виробів з неї. Серед товарів АПК та харчової
промисловості найбільша частка українського експорту до ЄС припадала на зернові культури – 31,0 % від
загального обсягу експорту товарів АПК (у т.ч. кукурудза – 24,8 %, пшениця – 4,7 %), жири та олії тваринного
або рослинного походження – 29,2 % (олія соняшникова – 26,1%), насіння і плоди олійних рослин – 14,7 % [9]
(дивись рис. 4).
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Рис. 4. Товарна структура експорту України до ЄС (2016 р.).
Джерело: розроблено авторами за даними [9].
У сфері імпорту до України з країн ЄС електричні машини становили 21,1 % від загального обсягу
імпортного постачання; продукція хімічної промисловості – 17,8 %, мінеральні продукти – 15,2 %, товари АПК
та харчової промисловості – 10,0 %. Серед мінеральних продуктів найбільша частка імпорту з ЄС припадала на
газ природний – 58,9 % [9].
У 2016 р. обсяги експорту послуг з України до країн ЄС становили 3004,9 млн дол. США і збільшилися,
у порівнянні з 2015 р., на 2,6 %; імпорт послуг до України з ЄС – зменшився на 11,9 % (порівняно з
аналогічними показниками 2015 року). Коефіцієнт покриття експортом імпорту у зовнішній торгівлі послугами
Україна – ЄС склав 1,24 (у 2015 р. – 1,06). Зокрема, найбільше на це вплинула позитивна динаміка експорту з
України на ринки ЄС окремих видів послуг: з переробки матеріальних ресурсів, транспортно-транзитних
послуг, послуг у сфері телекомунікації, комп‘ютерні та інформаційні послуги тощо. Питома вага країн ЄС у
загальному обсязі експорту послуг України становила 30,5 %, імпорту – 45,5 % (у 2015 р. – 30,1 % та 49,8 %
відповідно) [9].
Про вагомий вплив ЗВТ+ на збільшення експорту товарів/послуг з України до ЄС свідчить і рівень
використання квот. Так, за 2016 р. Україна повністю вичерпала квоти на безмитний експорт по 11 групам
товарів (у т.ч. мед натуральний, крупи та борошно, цукор, перероблені томати, яблучні та виноградний соки,
пшениця, кукурудза, овес та ін.). Для порівняння, у 2015 р. Україна повністю вичерпала квоти на безмитний
експорт до ЄС лише по 8 групам товарів, у 2014 р. – по 6 групам товарів [10].
Позитивна динаміка зростання експорту та переваги від участі країни у ЗВТ актуалізують це питання
для України. Станом на осінь 2017 р. Україна підписала угоду про вільну торгівлю з Канадою, яка передбачає
торгівлю товарами та державні закупівлі; з Грузією – торгівля товарами; Македонією – торгівля товарами;
Чорногорією – торгівля товарами та послугами; з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі – ЄАВТ
(Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), а також з країнами Співдружності незалежних держав – СНД. З
1 січня 2016 р. Росія в односторонньому порядку відмовилася виконувати свої зобов'язання в рамках цієї угоди.
На стадії переговорів (станом на жовтень 2017 р.) знаходяться питання про підписання угоди про ЗВТ між
Україною та Туреччиною, Україною та Ізраїлем.
Окрім двосторонніх торговельних угод, підписаних Україною, вітчизняні експортери певних груп та
найменувань товарів можуть отримувати переваги від безмитного доступу до ринків Канади, ЄС, Японії, США
відповідно до Генералізованої системи преференцій (Generalized System of Preferences, GSP). Генералізована
система преференцій має на меті сприяти економічному розвитку країн, що розвиваються, надаючи їм
преференційний доступ до ринків розвинутих країн світу. Так, Генеральна система преференцій США
передбачає безмитний експорт близько 5000 видів товарів [10].
В цілому, слід зазначити, що у ХХІ столітті процеси економічної глобалізації визначають нові умови
здійснення країнами зовнішньоекономічної діяльності, в яких зони вільної торгівлі є рушійною силою розвитку
зовнішньоторговельних операцій. ЗВТ несуть у собі як позитивні, так і негативні аспекти розвитку, але так чи
інакше виступають потужним інструментом активізації зовнішньої торгівлі. ЄС, НАФТА, АСЕАН на сьогодні є
результативними та найактивнішими торговельними угрупованнями й отримують реальні вигоди від
зовнішньоторговельної взаємодії між країнами-учасницями ЗВТ. Щодо України, то вітчизняна економіка
робить позитивні кроки у напрямку євроінтеграції – відбувається поступове зближення із найбільшою ЗВТ у
світі – EU, урізноманітнюються та диверсифікуються потоки та напрямки розвитку зовнішньої торгівлі.
Водночас, для України існує низка проблем, що перешкоджає підвищенню експортної
конкурентоспроможності, а саме: сировинна спеціалізація українського експорту, низька питома вага доданої
вартості у виробленій українській продукції, невідповідність національного виробництва високим міжнародним
стандартам якості, безпеки, технологічності та інноваційності. Усвідомлення цих проблем визначає вектор їх
усунення шляхом здійснення в Україні системних структурних реформ.
Висновки. Аналізуючи потенціал зон вільної торгівлі у зростанні конкурентоспроможності експорту
України слід визначити наступні пріоритети:
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 кожна угода про ЗВТ, підписана Україною, має положення про шляхи здійснення торгівлі товарами:
зниження ввізних мит до нульових ставок відразу після набуття угодою чинності; поступова відмова від
імпортних мит протягом перехідного періоду; відсутність зниження ввізних мит або тарифних квот, що
відкриває ринки країн-членів ЗВТ та сприяє нарощуванню експорту;
 ЗВТ України з ЄС, державами-членами ЄАВТ, Чорногорією містять положення про лібералізацію
торгівлі послугами, а також спеціальні умови щодо секторів особливого значення, таких як фінансові та
телекомунікаційні послуги. Такі положення ґрунтуються на Генеральній угоді про торгівлю послугами (ГАТС)
СОТ і зазвичай доповнюються посиленим доступом до ринку та недискримінаційними зобов'язаннями. Україна
має потужний потенціал щодо розвитку послуг (транспортно-транзитних, інформаційних та ін.), що сприяє
зростанню його експорту;
 важливе місце серед умов ЗВТ посідають правила визначення країни походження товару. Щоб
користуватися пільговими тарифами для імпортера в країні-партнері ЗВТ, український експортер має
підтвердити, що товари відповідають правилам, викладеним у ЗВТ. Залежно від місця призначення, експортер
повинен детально ознайомитися з правилами визначення походження товару в конкретній країні та підготувати
відповідні документи (наприклад, декларації про походження або сертифікати). Дотримання таких вимог в
Україні сприятиме захисту прав інтелектуальної власності та цивілізованому розвитку зовнішньої торгівлі;
 в деяких українських угодах про ЗВТ сторони підтверджують права та обов'язки щодо санітарних та
фітосанітарних заходів, а також технічних регламентів, стандартів та оцінки якості, викладених в Угоді СОТ
про застосування санітарних та фітосанітарних заходів (Угода про СФЗ) та Угоді СОТ про технічні бар'єри у
торгівлі (Угода про ТБТ). Поглиблена та всеосяжна угода про вільну торгівлю з ЄС вимагає, щоб протягом 7
років з моменту набуття чинності українські виробники прийняли стандарти ЄС. Заходи з безпеки продукції
сільського господарства та харчових продуктів будуть поступово відповідати стандартам ЄС, а продукти,
сертифіковані в Україні, будуть рівноправними на єдиному ринку ЄС. Цей важливий аспект ЗВТ+ України з ЄС
створює можливості для залучення до України іноземних інвесторів, тому що українські підприємства
потребують інвестицій у модернізацію та стандартизацію, а також сприяють зниженню бізнес-ризиків;
 у деяких ЗВТ встановлюються правові рамки, які підтримують лібералізацію та залучення інвестицій.
Станом на жовтень 2017 р. Україна уклала 74 двосторонні інвестиційні угоди, які спрямовані на заохочення та
захист інвестицій громадян та підприємств Сторін на території країни-партнера, надають гарантії щодо
передачі прибутку, дивідендів та інших поточних доходів, а також – гарантії компенсації у випадку
експропріації. Україна також підписала 61 договір про уникнення подвійного оподаткування, спрямовані на
усунення подвійної сплати податків громадянами та підприємствами та створення належного економічного
середовища для залучення капіталу між сторонами угоди ЗВТ. Такі дії сприятимуть зниженню трансакційних
витрат експортерів – суб'єктів господарювання, позитивно вплинуть на конкурентоспроможність експорту;
 у сфері державних закупівель ЗВТ з Канадою, Європейським Союзом та країнами-членами ЄАВТ
включають зобов'язання щодо доступу до ринків державних закупівель країни-партнера на основі взаємності,
недискримінації та прозорості. Такі положення сприятимуть подоланню/ліквідації в Україні корупційних схем,
пов‘язаних з тендерними закупівлями товарів та послуг для органів державної влади, що позитивно
позначиться на інвестиційному та правовому іміджі України;
 деякі з угод про ЗВТ, укладені Україною, передбачають високі стандарти захисту прав інтелектуальної
власності, включаючи заходи щодо забезпечення виконання таких прав проти порушень, підробки та піратства.
Положення про інтелектуальну власність ґрунтуються на принципах національного режиму та режиму
найбільшого сприяння, як це передбачено Угодою СОТ про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності
(TRIPS). Дотримання Україною прав інтелектуальної власності відкриває нові можливості щодо розвитку
інновацій та переходу до інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання, а у кінцевому підсумку –
до зростання експорту інноваційної продукції;
 інституційна складова ЗВТ представлена тим, що у межах ЗВТ створюються спільні органи
(«комітети», «підкомітети»), що складаються з представників сторін для контролю за впровадженням та
подальшим розвитком кожної ЗВТ. В рамках ЗВТ+ з ЄС Україною було створено Комітет з питань асоціації у
справах торгівлі, а також чотири підкомітети. Робота комітетів у рамках ЗВТ сприяє координації дій, розробці
та впровадженню спільної торговельної політики, що позитивно позначається на інтеграційних процесах країн
– учасників ЗВТ.
Узагальнюючи все викладене вище, слід визначити потенціал ЗВТ щодо зростання
конкурентоспроможності експорту України:
 зони вільної торгівлі здешевлюють та пришвидшують торгівлю, що дозволяє Україні експортувати
більше товарів і послуг за більш конкурентними цінами без мита або за зниженими митними ставками;
 укладення угод про ЗВТ посилює зовнішньоекономічні зв‘язки, що для України є корисним у процесі
євроінтеграції та диверсифікації векторів зовнішньої торгівлі;
 ЗВТ створюють більш передбачуване інституційно-політичне середовище, що позитивно впливає на
інвестиційні процеси, сприяє захисту прав інтелектуальної власності та розвитку конкуренції;
 ЗВТ сприяють зростанню продуктивності праці, розширюють доступ українських товаровиробників до
ресурсів, інвестицій, нових технологій та інновацій, що позитивно позначається на зростанні
конкурентоспроможності експортної продукції;
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 участь України у ЗВТ активізує структурні реформи, зокрема – формує виклики щодо переорієнтації
національного виробництва на випуск готової інноваційної та високотехнологічної продукції, збільшення
випуску експортної продукції з високим вмістом доданої вартості.
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Актуальність проблеми. Зростання кількості інтеграційних угрупувань, участі окремих країн у
декількох з них, підвищує необхідність дослідження особливостей форм міжнародної економічної інтеграції,
оскільки це визначає торговельну політику країн-членів як в межах об‘єднання, так і з третіми країнами,
впливає на надходження інвестицій, добробут населення тощо. Можливість отримання позитивних чи
негативних наслідків визначається низкою факторів різного характеру.
Аналіз досліджень і публікацій. Вагомим є внесок у дослідження питань міжнародної економічної
інтеграції, безпосередньо її форм, є праці зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема Б.Баласи, Дж.Вайнера,
А.Кіреєва, А.Філіпенка, А.Мокія, Д.Лук‘яненка, І.Бураковського, О.Чернеги, О. Шниркова, С. Круковської та
ін.
Метою статті є дослідити теоретичні аспекти форм міжнародної економічної інтеграції, можливі їх
наслідки та заходи щодо уникнення негативних з них.
Виклад основного матеріалу. Розвиток міжнародної економічної інтеграції (МЕІ) спостерігається
практично між країнами усіх континентів, при цьому існують значні розбіжності щодо узгодження
торговельної політики, підтримки внутрішнього товаровиробника, гармонізації стандартів, монетарної політики
тощо, що і визначається різними формами даного процесу.
Особливу увагу на це звернув Б.Баласа, який і виділив форми економічної інтеграції – зона вільної
торгівлі (ЗВТ), митний союз (МС), спільний ринок, економічний союз і повна економічна інтеграція [1, p.2.]
До основних етапів інтеграції відносять ЗВТ, МС, єдиний спільний ринок, економічний союз [2, c. 17].
Кожний наступний етап передбачає поглиблення інтеграції між країнами. Для ЗВТ характерним є усунення
митних тарифів та квот між членами угрупування, а відносно третіх країн проводиться незалежна
зовнішньоторговельна політика (наприклад, НАФТА, ЄАВТ), МС – встановлюються єдині мита і квоти
стосовно третіх країн (Європейське економічне співтовариство з 1968 р., МЕРКОСУР), характерна зміна
товарних потоків, зміни у виробництві та споживанні продукції. В умовах Спільного ринку здійснюється
вільний рух усіх факторів виробництва (ФВ), для чого передбачається зближення законодавств, стандартів,
розвиток інституційних основ інтеграції, формування спільних органів. Вільний рух ФВ має сприяти
раціональнішому використанню сукупних ресурсів, оптимізації виробничих структур, повному використанню
економії від масштабів виробництва, розвитку поділу праці, спеціалізації виробництва, але цьому заважають
розбіжності в економічній політиці членів угрупування. В умовах економічного союзу (в найбільш зрілій формі
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економічний та валютний союз) внаслідок узгодження економічної політики знімаються відповідні протиріччя.
Так, в ЄС проводиться єдина сільськогосподарська, узгоджена промислова, енергетична, соціальна, науковотехнічна та ін. політика [3, c. 20-21]. Найвищого рівня інтеграції на сьогодні досяг Європейський Союз, хоча
позитивні наслідки інтеграції спостерігаються й у інших угрупувань.
А. Мокій вважає, що неточність тлумачення категорії ―інтеграція‖ зумовила відповідну нечіткість
пов‘язаних з нею понять ―етапів‖, ―рівнів‖, ―форм‖, ―видів‖, ―моделей‖. Спрощення поняття ―інтеграції‖
призводить до заплутаності і звуження змісту інтеграційного процесу, області його поширення, до основних
форм якого відносять ЗВТ, МС, спільний ринок, економічний союз. Автор зазначає, що О.Бей наводить як
сучасні форми інтеграції: район вільної торгівлі, МС, господарська спільнота, повне економічне об‘єднання або
союз, А.С.Філіпенко розглядає ці форми як етапи МЕІ, доповнюючи їх поняттям ―повна економічна інтеграція‖,
коли сторони здійснюють спільну економічну політику, на відміну від економічного союзу, коли її лише
узгоджують, І.В.Бураковський ототожнює вказані ―форми‖ з рівнями інтеграції, хоча різниця між ними швидше
не в рівні управління, а в застосовуваних засобах зближення, взаємопогодженні елементів
зовнішньоекономічної політики. При цьому для А. Мокія прийнятнішою є позиція Б.В. Губського, який
розглядає вказані форми як модель регіональної економічної інтеграції на макрорівні. Т.М. Циганкова
представляє ці поняття як форми інтеграції залежно від ступеня тарифного протекціонізму, лібералізації руху
капіталів, гармонізації економічної політики й політичної інтеграції. А.Мокій вважає, що оскільки можна ще
назвати приклади, які виходять за межі наведених форм, етапів інтеграції, то бачить можливим доповнити
класифікацію форм інтеграції наступними класифікаційними ознаками за: сферою міжнародних економічних
відносин, які охоплені інтеграційним процесом; територіальною близькістю та географічною спрямованістю
процесу; рівнем залучення до інтеграції територій членів об‘єднання; галузевою орієнтацією інтеграції;
формою правового закріплення статусу інтеграційного утворення; місцем об‘єктів, залучених до інтеграції, в
національних економіках членів; ступенем охоплення окремих підприємств, галузей, територіальновиробничих чи суспільно-територіальних комплексів інтеграцією [4, c.43, 45]. Враховуючи наведені
відмінності, можна говорити про особливості розвитку МЕІ в різних угрупуваннях, узгодженість торговельної і
в цілому економічних політик членів об‘єднання та ін. При цьому вважаємо, що варто враховувати розвиток
інтеграції по конкретних галузях, оскільки часто в загальних угодах існують виключення стосовно них, що
передбачає тимчасове незастосування певних положень, зокрема стосовно торговельних бар‘єрів.
Відомо, що більшість інтеграційних угрупувань припадає на ЗВТ, причому варто звернути увагу, що
вони значно урізноманітнились.
Лібералізація тарифів є лише одним з елементів угод про ЗВТ, які дедалі включають умови вільного
руху не лише товарів, але послуг, капіталу, робочої сили, а також ―пара торговельні сфери регулювання‖, тобто
конкурентну політику, врегулювання суперечок, торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, що видно
в ускладненні об‘єднань і називається поглиблена інтеграція. Під час підписання Угод про ЗВТ сучасна
інтеграційна практика відрізняється врахуванням Сингапурських питань, на Міністерській конференції СОТ в
Сінгапурі у 1996 р. розробили напрями глибокої економічної інтеграції в межах моделі СОТ +, стосовно
інвестицій, конкурентної політики, державної закупівлі, сприяння торгівлі. Розрізняють ЗВТ залежно від
кількості цих напрямів – високого стандарту (входять усі 4 напрями), помірні (3 напрями), обмежені (1-2
напрями). Під час заснування ЗВТ орієнтуються на зони високого стандарту або глибокої економічної
інтеграції, оскільки вони забезпечують вищу економічну ефективність для їх членів [5, c. 172]
Таблиця 1
Форма

Основні форми зон вільної торгівлі
Сфери та правила
Мито,
Сфери та
Сфери та
кількісні
правила
правила поза СОТ
обмеження,
врегулювання СОТ
правила
походження
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Класичні
Розширені
Поглиблені
Розширені
та поглиблені
Джерело: [6, c. 296]

Елементи
єдиної економічної
політики в окремих
сферах
+

Cучасними формами інтеграційних перетворень, вважають вітчизняні вчені, є декларування ЗВТ,
митних й економічних союзів. Угрупування базуються на єдності двох принципів: протекціоністського захисту
з боку третіх країн та сприянні розвитку вільної торгівлі в їх межах [7, c.53].
Варто зазначити, що у МС спільний зовнішній тариф зазвичай встановлюється у кілька етапів [8, c.58].
Приєднання до МС може супроводжуватись не лише позитивними, але й негативними наслідками,
зокрема:
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- через тісніші інтеграційні звязки між фірмами членів МС може виникнути олігополістичний договір
(що призведе до зростання цін) і зростати кількість злиттів, що посилить монополії;
- відплив ресурсів від менш до більш економічно розвинених членів МС або у напрямі до
географічного центру для зменшення транспортних витрат;
- дуже значні витрати на функціонування МС, особливо за відсутності необхідного контролю за ними.
Це відчувається у разі втручання з боку органів угрупування окремих держав, зокрема країна наполягатиме на
збільшенні витрат для неї, якщо вони здійснюються за рахунок усіх членів МС. Щоб комплексно оціними
наслідки приєднання країни до МС слід врахувати, що деякі з них як позитивні, так і негативні, мають
довгостроковий характер, залежать від ситуації на світовій арені, часом мають політичний характер, а також
варто оцінити що отримала б країна якби не стала членом МС [8, c. 51-52]. При цьому важливим є те, що
створення МС без її участі, може призвести до зменшення обсягів торгівлі та надходження інвестицій, але й
інтеграції в іншому напрямі.
Дж Вайнер, досліджуючи роль МС здійснив теоретичний аналіз впливу інтеграційних угрупувань на
міжнародну торгівлю, ввів поняття ―потокостворюючого‖ (trade-creatio) та ―потоковідхиляючого‖ (tradediversion) ефекту. З певними уточненнями його висновки вірні для ЗВТ та валютних союзів. Дж. Вайнер
стверджував, що першочерговою ціллю МС і головний його наслідок поганий чи хороший у тому, що джерела
поставок товару переміщуються, і зрушення може здійснюватись як у бік джерел з меншими, так і в бік джерел
з більшими витратами, залежно від обставин. Якщо член угрупування внаслідок зняття торговельних бар‘єрів
почне імпортувати товар, який раніше не ввозили, то спостерігається потокостворювальний ефект, якщо
імпортує товар з МС, який раніше ввозився з третіх країн – потоковідхиляючий ефект, якщо країна почне
імпортувати товар, який раніше не споживала, через невигідне чи неможливе виробництво, а мито було
заборонне - потокостворювальний ефект, хоча менший ніж у випадку повної відміни імпортного мита [9, с.42].
Цілю кількісних концепцій, які створили теорію МС є вивчення впливу МС на темпи росту
національного добробуту, зокрема рівень економічної активності, інфляційні процеси, платіжний баланс.
Теорія є характеристикою всіх виграшів та втрат МЕІ та результатів п‘яти процесів, які є її наслідками:
виробничої спеціалізації кожного члена угрупування (що якби здійснюється в умовах вільної торгівлі внаслідок
використання відносних переваг в наділенності ресурсами); реалізації переваг великомасштабного
господарства над малою економікою; зміні в умовах торгівлі (встановленні вигіднішого та справідливішого
співвідношення між експортними та імпортними цінами); підвищення ефективності виробництва (що є
наслідком підвищення конкуренції між фірмами), росту темпів промислового розвитку. Вченими було
сформовано два напрямки теорії МС, відповідно до їх концепцій щодо функціонування та ефекту від створення
союзу. Відповідно до першого формуються найсприятливіші умови для найкращого використання світових
ресурсів, що приводить до найшвидшого росту світового добробуту. Будь-який МС є наближенням до
ідеальних умов, і тому його створення завжди або майже завжди сприяє росту світового добробуту.
Прихильники іншого напряму вважають, що створення МС являють два одночасних і протилежних процеси –
розширення торгівлі з однією групою країн і скорочення - з іншою. Представники обох напрямів, не зважаючи
на різницю в поглядах щодо механізму цього процесу, погоджуються, що МС є рішенням якщо не всіх, то
більшості проблем. Б.Баласа, Я. Вайнер та деякі інші західноєвропейські економісти притримуються другого
напрямку [10, c.132-134].
Лук‘яненко Д.Г. зазначає, що поки МС стосовно третіх країн не підвищує торговельні бар‘єри,
скасування їх в межах угрупування є рухом до вільної торгівлі, що сприяє підвищенню добробуту країн як в,
так і поза межами угрупування, проте ситуація може бути й протилежною. Це є прикладом теорії ―другого
кращого‖, тобто коли всі необхідні умови для максимізації не можуть бути використані, то немає сенсу
дотримуватись якомога більшої кількості з них. При цьому вчений наводить умови за яких МС сприяє
зростанню обсягів торгівлі та підвищенню добробуту: тим більша ймовірність, що створення МС призведе до
розвитку торгівлі в його межах, а не переорієнтації її від третіх країн, чим вищі торговельні бар‘єри країнчленів до інтеграції; вірогідність високих втрат внаслідок переорієнтації торгівлі зменшують нижчі торгівельні
бар‘єри МС з країнами- не членами; економіки країн-членів мають бути взаємодоповнюючими та
конкурентоспроможними, що сприяє спеціалізації у виробництві та розвитку торгівлі після створення
угрупування; географічна близькість дозволяє зменшити перешкоду транспортних витрат зростанню добробуту
внаслідок розвитку торгівлі в МС; підвищенню добробуту МС передує економічний зв‘язок та значні обсяги
торгівлі між потенційними членами та ін. [ 8, c.44-45]. Наведені умови необхідно враховувати при створенні
митного союзу, хоча вони не гарантією успішної інтеграції.
Інтеграція на рівні вільних просторів та МС, які переважають, не може швидко переростати у вищі
форми, зокрема через відмінність потенціалів та інших національних особливостей їх членів, й - зустрічний рух
інтеграційних процесів на регіональному та глобальному рівнях, які не лише доповнюють один одного, але й
протидіють багато в чому. Взаємодія регіональних та глобальних процесів визначається значною кількістю
факторів, що ускладнюють траєкторію основного інтегруючого вектора країн [11, c. 449].
Форсоване утворення інтеграційних угрупувань з глибшою інтеграцією за нерозвиненості попередніх
не дає бажаних результатів, що видно з світогосподарського досвіду. Функціонування валютних союзів низки
африканських країн обумовлене колоніальним минулим, тому не є показовим, також термін ―спільний ринок‖ у
окремих латиноамериканських угрупувань носить декларативний характер. Найраціональніше використання
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економічного потенціалу країн й підвищення темпів розвитку забезпечує послідовний розвиток форм МЕІ [8,
c.54, 55, 57].
Варто зазначити, що політика ―Спільного ринку‖ прискорює збагачення трестів, концентрацію капіталу
та виробництва. Деякі європейські монополії розпоряджаються капіталами вищими за бюджети деяких
держава. Наприклад, ВНП Норвегії перевищувала сума обороту капіталу фірми ―Шелл‖ [12, c.7]
Щодо поглиблення МЕІ, то слід зазначити, що монетарна інтеграція пов‘язана із певним скорочення
виробництва, що зумовлено прийняттям спільного показника інфляції, тобто зменшенням можливостей країн
регулювати суспільні витрати, що може спричинити зростання безробіття. Крім того, менш потужні економіки
за обмеження застосування традиційних засобів національної економічної політики, наприклад валютних
ресурсів, є вразливішими (менш захищеними було) перед різними господарськими розладами. Переваги
монетарної інтеграції тим більші, а недоліки тим менші, чим відкритішою була економіка членів союзу. Хоча
європейський економічний та валютний союз показав переваги, які проявляються також у збільшенні
економічної та суспільної єдності крім іншого [13, c.56].
До переваг економічного та монетарного союзу передусім відносять: підняття рівня загальної
господарської стабільності, що впливає на збільшення міжнародних оборотів; зростання ефективності
функціонування ринків товарів, послуг, праці, капіталу внаслідок зменшення непевності інвесторів та торговців
щодо витрат на трансакції та курсів обміну; поліпшення якості фінансових послуг; елімінація інформаційних
витрат та цінових дискримінацій, пов‘язаних з ними; внаслідок уніфікації національних монетарних політик
пришвидшується господарське зростання угрупування; поліпшення алокації засобів у секторах виробництва та
ін. [13, c.55, 56].
Дослідження Х.Флама та Х. Нордстрема ефекту Європейського валютного союзу на торгівлю та ПІІ,
показали позитивний вплив на торгівлю не лише між його членами, але й з третіми країнами. Це пояснюють
тим, що ліквідація валютних бар‘єрів в межах союзу зробила кожну країну привабливішою в якості платформи
для експорту. Експорт, який збільшився з угрупування до країн-аутсайдерів пояснюють підсиленням
міждержавної фрагментації виробництва, що стала привабливою завдяки валютному союзу і тому збільшила на
світових ринках конкурентноздатність його членів. [14, p.17-18]. Тобто аналізу з позицій потокостворюючого та
потоковідхиляючого ефекту піддаються не лише ЗВТ, МС, а й валютні союзи. [9, с.42].
Багато країн є членами кількох угод, за їх сумісності, причому множинне членство може бути
корисним, якщо бажаним є створення угрупування. Проте існують деякі небезпеки: є ймовірність виникнення
між членами угрупування протиріччя в політиці щодо третіх країн, можливі різні правила регулювання імпорту
одного товару з різних джерел, різні технічні вимог, що призводить до нестійкості торгівлі та зростання витрат.
Також ризикованою є участь в угодах, організованих за принципом ―вісь-спиці‖, де одна країна здійснює вільну
торгівлю з іншими, між якими вона не характерна. Тоді країна ―вісь‖, виступаючи осередком економічної
діяльності, отримує вагомі переваги, і може отримувати вигоди з фірм та інвестиції з країн-―спиць‖ [15, c.35].
На сьогодні країни укладають десятки регіональних торговельних угод з багатьма країнами та
угрупуваннями [16], наприклад Канада - з 13, зокрема з ЄАВТ (Європейська асоціація вільної торгівлі), Ізралем,
Україною (передбачається ще з 4, зокрема угрупуванням КАРІКОМ, Сингапуром та ін.); Австралія - 12, США –
14, ЄС – більше 40, Україна – майже 20 та ін. (табл.2)
Таблиця 2
Регіональні торговельні угоди окремих країн та інтеграційних угрупувань
Країна,
угрупування

Кількість
укладених РТУ

Приклади РТУ

ЄС

Більше 40 (42)

Туреччина (МС, 1995р.),
Канада (Угода про вільну торгівлю та Угода
про економічну інтеграцію, 2017 р*.),
Ізраїль (Угода про вільну торгівлю, 2000 р.)
Єгипет (Угода про вільну торгівлю, 2004 р.)

США

майже 15 (14)

Канада

більше 10 (13)

Австралія (Угода про вільну торгівлю та
Угода про економічну інтеграцію, 2004 р.)
Ізраїль (Угода про вільну торгівлю, 1985 р.)
Сінгапур (Угода про вільну торгівлю та
Угода про економічну інтеграцію, 2003 р.)
Перу (Угода про вільну торгівлю та Угода
про економічну інтеграцію, 2009)
Ізраїль (Угода про вільну торгівлю, 1997 р.),
ЄС (Угода про вільну торгівлю та Угода про
економічну інтеграцію, 2017 р.),
Комумбія (Угода про вільну торгівлю та
Угода про економічну інтеграцію, 2011 р.)

Окремі країни й
угрупування з якими
планується укладання
РТУ
Індія, Індонезія, Японія,
Філіпіни та ін.

ЄС

КАРІКОМ, Доміканська
Республіка, Сінгапур та
ін.
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Продовження таблиці 2
Індія

майже 20 (18)

Ізраїль

7

Японія

15

Уругвай

10

Японія (Угода про вільну торгівлю та Угода
про економічну інтеграцію, 2011 р.)
МЕРКОСУР (Угода з частковим
охопленням 2010 р.),
Малайзія (Угода про Вільну торгівлю та
Угода про економічну інтеграцію, 2011 р.)
ЄАВТ (Угода про вільну торгівлю, 1992 р.),
ЄС (Угода про вільну торгівлю, 2000 р.),
Мексика (Угода про вільну торгівлю, 2001
р.)
Індія (Угода про вільну торгівлю та Угода
про економічну інтеграцію, 2011 р.), Мексика
(Угода про вільну торгівлю та Угода про
економічну інтеграцію, 2005 р.),
Австралія (Угода про вільну торгівлю та
Угода про економічну інтеграцію, 2015 р.)
Мексика (Угода про вільну торгівлю та
Угода про економічну інтеграцію, 2013 р.)

ЄС, ЄАВТ та ін.

ЄС, Республіка Корея та
ін.

ЄАВТ

*

- рік нотифікації
Джерело: складено автором за даними [16].
З таблиці 2 видно, що країни різних рівнів розвитку укладають РТУ, причому переважно угоди про
вільну торгівлю, з країнами та угрупуванням, які знаходяться й на інших континенах. В останні десятиліття
зростає кількість угод, учасниками яких є азійські країни.
Враховуючи можливість виникнення як позитивних, так і негативних наслідків МЕІ, все ж таки
кількість інтеграційних угрупувань зростає. Варто звернути увагу, що Дж. Френкл та Шан-Цзі Вей визначають
три особливості сучасного регіоналізму: майже кожна країна належить хоча б до одного інтеграційного
угрупування, угрупування формуються між країнами сусідами, регіональні угоди укладаються та
прискорюються одночасно в різних частинах світу [17, р.440-441].
Висновки. Розвиток МЕІ, зумовив поглиблення наукових досліджень даного явища, виділення форм
інтеграції, і з врахуванням останніх - визначення передумов зростання добробуту угрупувань. Запропоновані
Б.Баласою форми (ЗВТ, МС, спільний ринок, економічний союз, повна економічна інтеграція) дещо
видозмінювались окремими вченими, зокрема і вітчизняними. Вважаємо, що це пояснюється і зміною змісту
РТУ, що спостерігається навіть у наявності чотирьох форм ЗВТ (класичні, розширені, поглиблені, розширені та
поглиблені). У світі переважає укладання РГУ щодо вільної торгівлі, останні роки зростає їх кількість в
Азійському регіоні. Кожна наступна форма інтеграції має приносити додаткові вигоди її учасникам, проте слід
враховувати і можливі негативні наслідки та витрати. Їх передумови варто врахувати, використовуючи досвід
інших об‘єднань, беручи до уваги економічний розвиток їх країн-членів, торговельну політику та ресурсний
потенціал, що дозволить оптимізувати зростання добробуту інтеграційних угрупувань.
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