


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ

ФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК УКРАЇНИ

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
КОЛЕКТИВНА НАУКОВА МОНОГРАФІЯ

За науковою редакцією

Я.В. Белінської

Київ 2008



УДК 330.3+330.34.014

ББК 65.011+65.261

Ф – 59

Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії управ�

ління (протокол №6 від 6.12.2007).

Рецензенти:

Кононенко Віталій Іванович, доктор економічних наук, професор 

Кириченко Олександр Анатолійович, доктор економічних наук, професор 

Бурлака Григорій Григорійович, доктор економічних наук, професор 

Фінансово�економічний розвиток України в умовах глобалізації: Колективна
наукова монографія / Під ред. Я.В. Белінської. – К.: Національна академія
управління, 2008. – 212 с.

ISBN  978 – 966 – 8406 – 32 – 4

Монографія присвячена фінансово�економічним проблемам розвитку

економіки України в умовах глобалізації. Викладені теоретико�методологічні

питання розробки стратегії входження України у світове господарство та фор�

мування фінансово�економічного механізму цього процесу. В основу викладу

матеріалу монографії покладені багаторічні дослідження науковців в галузі

економічної теорії, фінансів та банківської справи, які були апробовані на

сторінках авторитетного журналу «Актуальні проблеми економіки» в 2004–

2007 роках. В монографії обґрунтовано шляхи забезпечення структурно зба�

лансованого економічного зростання економічної системи Україні та її ефек�

тивного міжнародного співробітництва, визначені напрями вдосконалення

всіх ланок господарської системи. 

УДК 330.3+330.34.014

ББК 65.011+65.261

Ф – 59

© Авторський колектив, 2008

© Майнові, ВНЗ «Національна академія управління», 2008

ISBN  978 – 966 – 8406 – 32 – 4

Розповсюдження та тиражування

без офіційного дозволу НАУ

заборонено



Авторський колектив наукової монографії «Економічний розвиток

України в умовах глобалізації»:

Белінська Яніна Василівна, доцент кафедри кафедри міжнародної

економіки Національної академії управління, м. Київ (підрозділи 2.4).

Будкін Віктор Сергійович, головний науковий співробітник

Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України,

м. Київ, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і

техніки України (підрозділи 1.4)

Голляк Юрій Борисович, доцент кафедри економічної кібернетики

Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного

університету, м. Київ, кандидат економічних наук (підрозділи 1.3, 5.2)

Гуменюк Олег Іванович, аспірант Національної академії управління,

м. Київ (підрозділи 2.3)

Дворак Марія Степанівна, аспірант Київського національного

торговельно�економічного університету (підрозділи 3.3)

Дишко Ірина Юріївна, аспірант Національної академії управління,

м. Київ (підрозділи 4.4)

Домбровський Владислав Сергійович, асистент кафедри теоретичної і

прикладної економіки Української академії банківської справи

Національного банку України, м. Суми (підрозділи 3.4)

Єрохін Сергій Аркадійович, ректор Національної академії управ�

ління, м. Київ, доктор економічних наук, професор (підрозділи 1.1)

Касич Алла Олександрівна, завідувач кафедри обліку і аудиту

Кременчуцького державного політехнічного університету, кандидат

економічних наук, доцент (підрозділи 5.1)

Кириченко Максим Михайлович, аспірант Міжрегіональної академії

управління персоналом, м. Київ (підрозділи 3.1, 3.2)

Контурова Світлана Михайлівна, старший викладач кафедри

маркетингу Кременчуцького університету економіки, інформаційних

технологій і управління (підрозділи 2.1)

Марцин Володимир Степанович, завідувач кафедри фінансів

Львівського банківського інституту Національного банку України,

доктор економічних наук, професор, академік Академії наук вищої

школи України (підрозділи 3.5)

КОЛЕКТИВНА НАУКОВА МОНОГРАФІЯКОЛЕКТИВНА НАУКОВА МОНОГРАФІЯ



Михайловська Оксана Володимирівна, докторант кафедри

міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного

авіаційного університету, м. Київ, кандидат економічних наук, доцент

(підрозділи 4.7)

Пластун В'ячеслав Леонідович, старший викладач кафедри фінансів

Української академії банківської справи Національного банку України,

м. Суми, кандидат економічних наук (підрозділи 3.4)

Полонський Вячеслав Григорович, професор кафедри економіки

Національного транспортного університету, м. Київ, кандидат

технічних наук, професор (підрозділи 4.1)

Рибчук Анатолій Васильович, завідувач кафедри економіки

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка,

кандидат економічних наук, доцент (підрозділи 1.2)

Смерека Світлана Богданівна, викладач кафедри фундаментальних

дисциплін Тернопільського комерційного інституту (підрозділи 4.6)

Сунцова Олеся Олександрівна, заступник завідувача кафедри

фінансів Національного університету ДПС України, м. Ірпінь,

кандидат економічних наук, доцент (підрозділи 2.6)

Хамініч Світлана Юріївна, завідувач кафедри маркетингу та

менеджменту Дніпропетровського національного університету,

кандидат економічних наук, доцент, дійсний член (академік) Міжна�

родної кадрової академії (підрозділи 2.2)

Цеханович Віктор Борисович, здобувач Луганського національного

педагогічного університету ім. Т. Шевченка, викладач кафедри

фінансів Керченського факультету Запорізького інституту економіки

та інформаційних технологій (підрозділи 2.5, 5.3)

Чибіскова Галина Сергіївна, аспірант Інституту економіки та

прогнозування НАН України, м. Київ (підрозділи 4.5)

Шерстюк Ростислав Володимирович, здобувач Національної

академії управління, президент компанії "Сатурн Дейта

Интернешенл", м. Київ (підрозділи 4.2)

Шубравська Олена Василівна, головний науковий співробітник

Інституту економіки та прогнозування НАН України, м. Київ, доктор

економічних наук, старший науковий співробітник (підрозділи 4.3)

ФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНО�ІНВЕСТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНО�ІНВЕСТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ



ЗМІСТ
Вступ .......................................................................................................
Розділ І. Сутність і механізми сучасної глобалізації ....................................

1.1.  Фінансово�економічний механізм глобалізації ..........................................

1.2.  Глобальна виробнича інфраструктура як результат розширення

інтернаціоналізації господарського життя .................................................

1.3.  Інтернаціоналізація міжгалузевого виробництва, її причини

та ефективність ............................................................................................

1.4.  Регіоналізація міжнародної торгівлі в умовах глобалізації ........................

Розділ ІІ. Особливості розвитку України в умовах глобалізації ..................

2.1.  Головні чинники і наслідки розвитку економіки україни в умовах

глобалізації ...................................................................................................

2.2.  Конкурентоспроможність в реаліях сьогодення ........................................

2.3.  Організаційно�фінансові аспекти активізації інноваційно�

інвестиційних процесів ...............................................................................

2.4.  Завдання та специфіка валютно�курсової політики в умовах

глобалізації ...................................................................................................

2.5.  Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности ....

2.6.  Фінансовий аспект регіонального економічного розвитку України

в умовах глобалізації ....................................................................................

Розділ ІІІ. Фінансова інтеграція України .....................................................

3.1.  Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи

їхнього розвитку в Україні ..........................................................................

3.2.  Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України .....

3.3.  Вплив глобалізації світової економіки на розвиток українського

ринку страхових послуг ...............................................................................

3.4.  Іноземний капітал на страховому ринку України ......................................

3.5.  Іноземне інвестування в економіку України та його регіональна

характеристика (на прикладі Львівської області) ......................................

Розділ ІV. Проблеми становлення господарського комплексу

в умовах глобалізації .....................................................................

4.1.  Світова організація торгівлі та перспективи розвитку підприємництва

в Україні .......................................................................................................

4.2.  Развитие нефтегазового комплекса Украины в условиях

глобализации мирового ТЭК ......................................................................

4.3.  Перспективи розвитку аграрного сектора економіки України

в умовах посилення лібералізації зовнішньої торгівлі ...............................

4.4.  Експортний потенціал лісових ресурсів: сучасний стан та

перспективи розвитку .................................................................................

4.5.  Стандартизація та сертифікація як необхідні умови торгівлі

продукцією біоенергетики ..........................................................................

4.6.  Оцінка ефективності міжнародної торгівлі ліцензіями .............................

4.7.  Сучасні тенденції міжнародної співпраці у сфері винахідництва .............

Розділ V. Стратегія входження України у глобальну економіку ...................

5.1.  Інтеграційні завдання України в умовах трансформації

моделі розвитку глобальної економіки ......................................................

5.2.  Інноваційні перетворення української економіки в контексті

міжнародної конкуренції ............................................................................

5.3.  Еврорегиональная деятельность Украины: проблемы и перспективы .....

ЗМІСТЗМІСТ 5

6

8

8

16

21

25

31

31

37

45

59

69

74

81

81

89

96

101

108

117

117

123

131

144

149

158

167

178

178

190

202



ВСТУП

Невпинне зростання взаємозалежності і взаємопов'язаності національ�

них економік в умовах поширення процесів економічної глобалізації вимага�

ють ґрунтовної та комплексної оцінки можливостей та наслідків інтеграції на�

шої країни до міжнародного поділу праці. Необхідність пошуку найбільш ра�

ціональних шляхів включення України в систему світового господарства обу�

мовлена потребою реалізації взаємовигідного співробітництва. Досвід інтег�

рації зарубіжних країн з різними рівнями соціально�економічного розвитку та

конкурентними можливостями демонструє багатогранність комплексу чин�

ників, які формують передумови для прискорення розвитку національних

економік, або гальмують його. 

За таких умов об'єктивно обумовленими є намагання кожної з країн обра�

ти оптимальні стратегію та тактику економічної політики інтеграції, спрямо�

вані на запобігання негативному впливу економічної глобалізації на стан

національної економіки та максимальну реалізацію її можливостей. В умовах

глобалізації світової економіки ускладнюються механізми забезпечення

конкурентних переваг, постійно зростає конкурентний тиск на світових

ринках. У відповідності із цим, пасивні дії будь�якої країни в системних про�

цесах розвитку світової економіки об'єктивно визначать її роль в якості

периферії, звузять можливості брати участь у стратегічних видах міжнародної

економічної діяльності (зокрема, інтернаціоналізація НДДКР, високотехно�

логічна торгівля, міжнародна науково�технічна кооперація та ін.). Динамізм

змін сучасної світової економіки ставить перед національними економіками

завдання невідкладної розбудови господарських комплексів для забезпечення

їхнього збалансованого майбутнього розвитку. Дотримання цього принципу

передбачає корегування внутрішніх параметрів економічного розвитку, які

повинні генерувати внутрішні «рушії» сталого зростання.

Стратегічною метою України проголошено її інтеграцію до європейської

економічної спільноти. Перспективи такої інтеграції залежать від формування

інвестиційних та інноваційних ресурсів, спроможності економіки до

структурно�технологічної адаптації відповідно до нових викликів глобального

середовища, зростання наукоємних, інноваційних виробництв та економічної

діяльності з високою часткою доданої вартості, розширення експорту товарів

на кінцевих технологічних стадіях виробництва. В цьому контексті постає

питання визначення інструментів державної політики, які поглиблять спів�

працю з ЄС на основі ефективної реалізації національних інтересів. 

Як засвідчує досвід України, так само як і інших країн з перехідною еко�

номікою та країн, що розвиваються, глобалізація насамперед несе позитивний

ефект країнам, які мають більш високий рівень економічного розвитку, зали�

шаючи іншим країнам місце аутсайдерів. Відносно швидке залучення України

до світового поділу праці виявило нездатність більшості національних вироб�

ників змагатися за зовнішні ринки та утримувати конкурентні позиції навіть

на внутрішньому ринку, призвівши до негативних структурних зрушень
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вітчизняного виробництва та експорту в напрямку значного збільшення

частки продукції з низьким рівнем добавленої вартості та високою енерго�,

матеріало� та працемісткістю. 

Відтак природним є зростання ролі та відповідальності держави у вироб�

ленні адекватної програми дій в напрямку подолання суперечностей еконо�

мічного розвитку. Це потребує переосмислення низки фундаментальних

положень економічної політики, яка досі будується в Україні на підґрунті

пріоритетності завдань макроекономічної стабілізації, розробленому в сере�

дині 90�х рр. минулого століття. Нині потрібний перехід до гнучких стратегії

та механізмів економічної політики, спрямованих на динамічний розвиток

національної економіки в умовах економічної глобалізації.

Метою пропонованої монографії є дослідження основних чинників, які

формують конкурентне становище української економіки на сучасному етапі,

суперечностей та перешкод на шляху включення її до процесів глобалізації.

На підставі проведеного дослідження розроблено рекомендації і пропозиції

щодо підвищення рівня конкурентоспроможності окремих галузей та

господарського комплексу України в цілому на засадах активізації внутрішніх

джерел розвитку, інтенсифікації інвестиційних та інноваційних процесів,

формування дієвого конкурентного середовища. Запропоновано комплекс

конкретних заходів у сферах грошово�кредитних та валютних відносин, зов�

нішньоторговельної політики, податкового регулювання, бюджетної політи�

ки, організаційних інструментів мотивації ефективної ринкової поведінки

суб`єктів господарювання.

Перший розділ монографії присвячено аналізу сутності і механізмів

сучасної глобалізації, чинників, які впливають на інтернаціоналізацію госпо�

дарського життя. Розглянуто проблеми інтернаціоналізації міжгалузевого

виробництва, регіоналізації міжнародної торгівлі, формування глобальної

виробничої інфраструктури.

У другому розділі надано оцінку сучасного стану розвитку економіки

України, розглянуто особливості її входження до міжнародного поділу праці

та потенціал зміцнення її позицій на світовому ринку.

У третьому розділі викладено основні механізми фінансової інтеграції

України та комплекс рекомендацій щодо забезпечення розвитку банківської,

страхової, інвестиційної сфер.

Четвертий розділ присвячений окремим проблемним аспектам форму�

вання господарського комплексу України в частині становлення потужної

системи підприємництва в контексті приєднання до СОТ, розвитку нафтога�

зового комплексу, аграрного сектора, активізації процесів стандартизації і

сертифікації, торгівлі ліцензіями та співпраці у сфері винахідництва.

Нарешті, в п'ятому розділі в узагальненому вигляді викладено основи

стратегії входження України у глобальну економіку.
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Українська економіка є однією з найбільш інтегрованих у світову еконо�

міку. Тому розуміння сучасних міжнародних інтеграційних процесів, які охоп�

люються поняттям «глобалізація», є дуже важливим для формування науково�

го підґрунтя стратегії розвитку економіки України на початку XXІ століття.

Глобалізація стала важливим реальним аспектом сучасної світової систе�

ми, однією з найвпливовіших сил, які визначають подальший хід розвитку на�

шої планети. Як геополітичний процес, вона охоплює всі сфери суспільного

життя, включаючи економіку, політику, соціальну сферу, культуру, екологію,

безпеку тощо. 

Глобалізм – науковий напрям, який оформився на початку 90�х рр. ХХ ст.

у «доктрину TFH» (Toffler, Fukuyama, Huntington). Йдеться про трьох відомих

дослідників: О. Тоффлера [3; 4], Ф. Фукуяму [7] і С. Хантінгтона [6], які, неза�

лежно один від одного, в різні часи спробували системно дослідити майбутнє

людства. Сутність нового вчення пов'язана з апологетикою так званого «золо�

того мільярда». Інколи говорять про «принцип 20/80», згідно з яким 20% насе�

лення земної кулі використовує 80% її ресурсів. Глобалізація містить як пози�

тивні, так і негативні аспекти. Її позитивний вплив пов'язаний з потенціаль�

ними конфліктами, які вона може викликати, хоча їх можна уникнути шляхом

розвитку глобального співробітництва на основі політичних угод або створен�

ня нових міжнародних інститутів. Під глобалізацією у даному випадку розумі�

ється величезне збільшення масштабів світової торгівлі та інших процесів

міжнародного обміну в умовах дедалі відкритішої, інтегрованої світової еко�

номіки, яка не визнає кордонів. Йдеться не тільки про традиційну зовнішню

торгівлю товарами і послугами, а й про валютні потоки, рух капіталу, обмін

технологіями, інформацією та ідеями, переміщення людей.

Існують різні підходи до аналізу процесу глобалізації і робиться безліч

спроб теоретичного осмислення феномена глобалізації.

Протягом останніх десятиріч стали зрозумілими джерела глобалізації.

Перше – це технологічний процес, який призвів до різкого скорочення транс�

портних і комунікаційних витрат, значного зниження витрат на опрацювання,

зберігання і використання інформації. Інформаційне обслуговування безпо�

середньо пов'язане з успіхами в інформатиці – створенням електронної пош�

ти, Інтернет.
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Друге джерело глобалізації – лібералізація торгівлі та інші форми еконо�
мічної лібералізації, які викликали обмеження політики протекціонізму і зро�

били світову торгівлю більш вільною. У результаті було істотно знижено тари�

фи, усунуто багато інших бар'єрів у торгівлі товарами і послугами. Інші лібера�

лізаційні заходи спричинили посилення руху капіталу та інших чинників ви�

робництва.

Третім джерелом глобалізації можна вважати зміна організаційних форм

управління значне розширення сфери діяльності компаній, що стало можливим

у результаті як технологічного прогресу, так і більш широких горизонтів

управління на основі нових засобів комунікації. Компанії, які орієнтувалися

винятково на місцеві ринки, розширили свої виробничі та збутові можливості,

вийшовши на національний та міжнародний рівні.

Подібні структурні зміни зміцнюють позиції таких компаній, збільшують

їхній прибуток, підвищують продуктивність, що дозволяє їм обирати джерела

постачання сировини, відкривати виробництво й освоювати ринки в інших

країнах, швидко пристосовуючись до мінливих умов. Практично всі великі

підприємства мають у своєму розпорядженні мережу філій або стратегічні со�

юзи, які забезпечують їм необхідний вплив і гнучкість на ринку. В межах по�

дібних багатонаціональних корпорацій нині здійснюється майже третина сві�

тової торгівлі.

Слід звернути увагу на такий момент: з появою глобальних підприємств

міжнародні конфлікти значною мірою перемістилися з державного на фірмо�

вий рівень, і боротьба точиться не між країнами за територіальні володіння, а

між фірмами за частку на світовому ринку. Деякі політики і дослідники не без

підстав убачають у таких компаніях загрозу інституту державності. В будь�яко�

му разі зрозуміло, що багатонаціональні підприємства та інші структури – як

приватні, так і державні – перетворилися на основних дійових осіб глобальної

економіки.

Четвертою причиною глобалізації можна назвати досягнення одностайнос�
ті в оцінці ринкової економіки і системи вільної торгівлі. Початок цьому був по�

кладений оголошеною у 1978 р. реформою в Китаї, за якою відбулися політич�

ні та економічні перетворення в державах Центральної та Східної Європи і

розпад СРСР. Цей процес призвів, як вважають фахівці, до ідеологічної кон�

вергенції, тобто на зміну суперечностям між ринковою економікою Заходу і

соціалістичної економікою Сходу прийшла практично повна єдність поглядів

на ринкову систему економіки. Уряди цих країн та сили в міжнародних органі�

заціях і країнах з розвиненою ринковою економікою, що їх підтримали, скон�

центрували свою увагу на трьох умовах переходу до ринку: стабілізації макро�

економіки, лібералізації цін і приватизації державних підприємств. При цьо�

му, на жаль, недооцінювалася важливість формування ринкових інститутів,

необхідність створення умов для розвитку конкуренції, ігнорувалася особлива

роль уряду в сучасній змішаній економіці.

П'ята причина криється в особливостях культурного розвитку. Йдеться про

тенденції формування «однорідних» засобів масової інформації, мистецтва,

попкультури, використання англійської мови як засобу міжнародного спілку�

вання. Частково через це деякі країни, особливо Франція та інші європейські
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держави, розглядають глобалізацію як спробу США досягти культурної,

економічної та політичної гегемонії. Вони вважають глобалізацію, по суті,

новою формою імперіалізму або новою стадією капіталізму в епоху електроні�

ки. Інші бачать у глобалізації нову форму колоніалізму, за якої роль нової мет�

рополії відіграють США, а її колоній – більшість інших країн, що постачають

туди не тільки сировину, як це було раніше, а й обладнання, робочу силу, капі�

тал та інші необхідні для виробничого процесу компоненти, будучи водночас

частиною глобального ринку збуту.

Коротко глобалізацію можна визначити як вищу стадію інтернаціоналіза�
ції. У більш широкому розумінні глобалізація – це сукупність таких процесів і
явищ, як транскордонні потоки товарів, послуг, капіталу, технологій, інформа�
ції та міждержавне переміщення людей; переважання орієнтації на світовий
ринок у торгівлі, інвестуванні та інших трансакціях (на рівні фірм); терито�
ріальна та інституціональна інтеграція ринків. Характерною особливістю тут є

міжнародні потоки, які в умовах лібералізації майже або зовсім не контролю�

ються національними законодавствами. В основному, це потоки капіталу та

інформації.

Історичне коріння глобалізації сягає процесу інтернаціоналізації, який з по�

зицій окремих країн розвивається у двох напрямах – усередину і назовні. Розви�

ток усередину означає, що процес йде шляхом розширення використання іно�

земних товарів, капіталу, послуг, технологій, інформації у сфері внутрішнього

споживання певної країни. Розвиток назовні характеризується переважанням

орієнтації країн на світовий ринок і глобальною експансією фірм у торгівлі, ін�

вестиціях та інших операціях. Головним наслідком цього процесу, поряд із зрос�

танням взаємозалежності держав, є просторова та інституційна інтеграція ринків.

Важливим компонентом процесу інтернаціоналізації й одним з основних

джерел глобалізації є феномен транснаціоналізації, в межах якої певна частка

виробництва, споживання, експорту, імпорту і доходу країни залежить від рі�

шень міжнародних центрів за межами конкретної держави. Провідними сила�

ми тут виступають транснаціональні компанії (ТНК), які самі є одночасно і

результатом, і головними діючими особами інтернаціоналізації.

Процес глобалізації економіки прискорився в останні десятиріччя, коли

різні ринки, зокрема – капіталу, технологій і товарів, а певною мірою і праці,

ставали дедалі більш взаємопов'язаними та інтегрованими в багатошарову ме�

режу ТНК. Ці досить впливові, добре організовані утворення постійно праг�

нуть до формування нових зв'язків у виробництві, продуктових розробок, ди�

зайну, товарної універсалізації та маркетингу. Вони постійно спрямовані на

експансію, прагнуть виходу на нові ринки, виступають за єдині ліберальні

правила господарської гри, а також є важливим інструментом глобалізації

ринків шляхом розширення інформаційної інфраструктури, яка прискорює

укладання і знижує витрати господарських операцій. Хоча певна кількість

ТНК оперує в традиційному торговельному секторі, в цілому міжнародні фір�

ми виступають за промислову реструктуризацію багатьох країн, що розвиваю�

ться, шляхом створення нових галузей, зокрема автомобільної, нафтохімічної,

машинобудівної, електронної та інших, і модернізації традиційних, включаю�

чи текстильну і харчову.
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У межах процесу глобалізації склався комплекс відносин між його учасни�

ками. Деякі з цих відносин мають інтеграційну спрямованість, інші можуть при�

звести до дезінтеграції та розколу. Суперечливість самого процесу інтернаціона�

лізації і збереження дієвих державних структур залишаються важливими джере�

лами конфліктів у сучасній світовій системі, попри численні спроби їхньої гар�

монізації. Форми прояву і наслідки конфліктів, а також засоби і можливості їх

розв'язання є різними в окремих групах країн. Відмінності визначаються харак�

тером взаємозв'язків у даній системі і рівнем розвитку відповідних країн, а та�

кож специфікою їхніх соціальних, ідеологічних і культурних структур.

Основною сферою глобалізації є міжнародна економічна система (світова
економіка), тобто глобальні виробництво, обмін і споживання, здійснювані під�
приємствами в національних економіках і на всесвітньому ринку. Наприкінці

ХХ ст. міжнародна економічна система перетворилася на складну структуру,

що нараховує близько 210 держав. Усі вони тією чи іншою мірою беруть участь

у виробництві сукупного продукту і намагаються будувати і регулювати свої

національні ринки. 

Процес глобалізації проходить в умовах сильно поляризованої в плані

економічної потужності та можливостей світової системи (табл. 1).

Таблиця 1. Поляризація між різними регіонами
світової економіки в 2003 р. [10]

Таке становище є потенційним джерелом ризиків, проблем і конфліктів.

Кілька провідних країн контролюють значну частину виробництва і спожи�

вання, навіть не вдаючись до політичного або економічного тиску. Їхні внут�

рішні пріоритети і ціннісні орієнтири накладають відбиток на всі найбільші

сфери інтернаціоналізації.

Фінансовий блок – це найскладніший і найбільш розвинений у плані ін�

тернаціоналізації процес, що є результатом поглиблення фінансових зв'язків

країн, лібералізації цін та інвестиційних потоків, створення глобальних транс�

національних фінансових груп. За темпами приросту обсяг позик на міжна�

родному ринку капіталу в попередні 10–15 років перевищив на 60% обсяг зов�

нішньої торгівлі і на 130% – валовий світовий продукт [10]. Збільшується кіль�

кість міжнародних організацій�інвесторів. У глобалізації фінансів часто вбача�

ють причину зростання спекуляцій, відтягнення зі спекулятивними цілями

капіталу від виробництва і створення нових робочих місць.

Процес фінансової глобалізації сконцентрований передусім у трьох ос�

новних центрах світової економіки – США, Західній Європі та Японії; фінан�

ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ Êðà¿íè çà ðåã³îíàìè 
òà ³íòåãðàö³ºþ äîë. ÑØÀ ó ïîð³âíÿíí³ ç Óêðà¿íîþ, ðàçè 

Ñâ³ò 8760 1,4 
Ðîçâèíåí³ êðà¿íè 30970 4,9 
Êðà¿íè ªÑ 27840 4,4 
ÑØÀ 39710 6,3 
Ëþêñåìáóðã 61220 9,7 
Í³ìå÷÷èíà 27950 4,4 
Ðîñ³ÿ 9620 1,5 
Óêðà¿íà 6250 1,0 
 



сова ж спекуляція виходить далеко за межі цієї тріади. Глобальний оборот на

ринку валют щодобово сягає 0,9–1,1 трлн. дол. США [10]. Приплив спекуля�

тивного капіталу може не тільки перевищити потреби тієї чи іншої країни, а й

дестабілізувати її становище.

Насправді є лише кілька прикладів справді глобальних фінансових опера�

цій, які не піддавалися контролю зацікавлених країн. У світі налічується тіль�

ки 15–20 фінансових ринків, які реально є глобальними в тому значенні, що

на них здійснюються великі операції з облігаціями, акціями і валютою в між�

народному масштабі на товарних і фондових біржах, а також надається широ�

ка гама універсальних послуг. Лондон, наприклад, завоював міцну провідну

позицію у світі завдяки фінансовій могутності та міжнародним зв'язками своїх

інститутів, а також у результаті концентрації контролю над товарними, валют�

ними, фондовими і страховими ринками.

Кількість глобальних фінансових груп є ще невеликою, але вона швидко

збільшується внаслідок злиття банків, страхових компаній, іпотечних кредит�

них установ, зростання інвестиційної активності пенсійних фондів і фондів

взаємної підтримки. Ці інститути є основним засобом глобалізації на фінансо�

вому ринку. Розподіл активів йде, головним чином, лінією інституціональних

інвесторів, кількість яких постійно збільшується. У зв'язку зі зростанням їхніх

фондів і послабленням обмежень на інвестиції виникла нова спеціалізація

діяльності – управління глобальним інвестиційним портфелем. Її завдання

полягає в пошуку можливості вигідних капіталовкладень, підвищенні їхньої

віддачі, оптимальному розподілі ризиків.

На міжнародному рівні робилися численні спроби стабілізувати світові фі�

нанси, знизити ризики країн, фірм, окремих осіб. З середини 70�х років ХХ ст.

керівники міжнародних банків намагаються спільними зусиллями створити

глобальну мережу безпеки. В межах МВФ також здійснено кроки з розробки

глобального механізму для вирішення непередбачених ситуацій на фінансовому

ринку. Втім, швидка глобалізація фінансів, як і раніше, залишається найважли�

вішою причиною вразливості світової економіки. Інтеграція фінансових ринків

підвищує ризик системних збоїв.

Очевидно, що потоки капіталів, які спостерігаються сьогодні у світі, різко

зросли протягом останніх п'ятнадцяти років. Іноземний капітал у формі порт�

фельних інвестицій приховує в собі певну загрозу для національної економі�

ки, тому що може зникнути з країни настільки ж швидко, як і з'явився. На це

нарікають лідери низки країн у різних частинах світу, відзначаючи великий

збиток, нанесений відпливом притягнутого ззовні капіталу. В принципі – це

вільний, нічим не зв'язаний капітал.

Разом із тим, якщо говорити про прямі іноземні інвестиції, то в цьому ви�

падку вкладені гроші міцніше прив'язані до місцевого господарства, їхня лік�

відність незначна, їх важко вилучити і повернути в країну інвестора. Щодо ін�

вестицій у цінні папери, то це, безсумнівно, більш вільна, рухлива форма капі�

талу. Проте, власники цінних паперів у будь�якій країні, чи то Чеська Респуб�

ліка, чи Малайзія, у принципі не бажають, щоб їхній капітал був цілком віль�

ний. Вони хочуть зробити повноцінні вкладення на відносно тривалий термін,

щоб дістати гарантований прибуток. Капітал у формі цінних паперів не можна
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вважати цілком вільним. Тому посилання на те, що в результаті глобалізації

виникне загроза для макроекономічної політики через наявність великих мас

«вільного» капіталу, навряд чи переконливі.

Треба, однак, визнати, що великомасштабні потоки капіталу зобов'язують

держави дотримуватися макрофінансової дисципліни. Це означає, що якщо

урядова політика, наприклад, занадто ризикована чи недостатньо гнучка, за�

грожує стабільності національної валюті чи економіки в цілому, то доступ до

міжнародного ринку капіталу може бути утруднений, що позбавить країну не�

обхідних фінансових засобів. Це можна розглядати як форму критичного став�

лення зовнішніх інвесторів до політики країни, що виражається у відмові на�

дати їй необхідні фонди.

У цілому ж варто визнати, що глобальні капітальні потоки є великою пе�

ревагою глобалізації, хоча і нав'язують країнам певну дисципліну і правила

гри. У той же час глобалізація фінансових ринків означатиме, що управлінські

помилки великого «гравця» на світовому ринку здатні призвести до реальних

втрат не лише відповідної організації чи країни, але й інших учасників, вклю�

чаючи банківські системи цілих країн.

За умов глобальної економіки більшість держав (на відміну від передових

індустріально розвинутих країн) є безпорадними в боротьбі з внутрішніми

наслідками коливань валютних курсів, спекулятивного руху капіталів та ін�

ших чинників нестабільності, пов'язаних із глобалізацією фінансів.

Нова технологічна революція є джерелом важливих структурних та інсти�

туціональних зрушень у співвідношенні між виробництвом і послугами, а та�

кож у відповідних секторах, що веде до принципових змін на світовій еконо�

мічній карті.

В останні 15–20 років більшість індустріально розвинених країн і невели�

ка група країн, що розвиваються, змогли реалізувати процес технологічної

трансформації. Найбільші зрушення сталися в технології, виробництві, орга�

нізації, співвідношенні витрат і цін, ринкових позиціях, розміщенні виробни�

чих потужностей.

Глобалізація вимагає відповідного мислення, підходу до світу як до єдиного

цілого, що є вкрай необхідним для управління загальними проблемами і постій�

ного політичного діалогу з життєво важливих сфер загальної безпеки і співро�

бітництва. Відсутність бажання до співпраці, зростання глобальної загрози, роз�

виток внутрішньої та зовнішньої напруженості й конфліктних ситуацій можуть

загальмувати і навіть повернути назад весь глобалізаційний процес.

Глобалізація чинить на економіку всіх країн великий вплив, який має ба�

гатоаспектний характер. Вона охоплює виробництво товарів і послуг, вико�

ристання робочої сили, інвестиції у «фізичний» і людський капітал, технології

та їхнє поширення з одних країн в інші. Все це, зрештою, відображається на

ефективності виробництва, продуктивності праці та конкурентоспроможності.

Що ж в кінцевому підсумку являє собою глобалізація? Що вона несе краї�

нам світу – загрозу чи нові можливості? Напевно, прибічники глобалізації та

їхні опоненти ще довго сперечатимуться. Але вже сьогодні всі погоджуються з

тим, що глобалізація – це об'єктивний процес й іншої альтернативи просто не
існує. Джин глобалізації вирвався на волю і не варто намагатися знову загнати
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його в пляшку. Спроби обмежити чи відтягти на більш пізні строки ефект

глобалізації призведуть лише до зменшення вигод від неї та збільшення

втрат. 

Надзвичайно важко прогнозувати майбутнє і шляхи вирішення основних

проблем, які стоять перед суспільством в цілому або будь�якою конкретною

державою. Сьогодні, коли світове співтовариство перебуває на етапі глобалі�

зації та процесів регіоналізації, що її супроводжують, ще складніше передба�

чати хід подій у майбутньому. 

З розвитком глобалізації практично в усіх країнах відбувалося помітне по�

кращення умов життя. При цьому найбільш вражаючих успіхів досягли країни

з розвиненою економікою і лише невелика кількість країн, що розвиваються.

Збільшення розриву між доходами в країнах з високим рівнем доходу та

країнах із низьким рівнем доходу не може не викликати занепокоєння. Глибо�

ку тривогу викликає й те, що значна кількість населення земної кулі перебуває

за межею бідності. Проте, було б помилкою робити висновок, що причиною

розриву є глобалізація або відсутні можливості для виправлення такого стано�

вища. Навпаки, країни з низьким рівнем доходу не змогли інтегруватися в

світову економіку так швидко, як інші країни, частково через обрану ними

політику та через чинники, які не піддаються контролю. Жодна країна, тим

більше найбідніша, не може дозволити собі залишатись в ізоляції від світової

економіки. Кожна країна повинна прагнути до скорочення бідності. Міжна�

родне співтовариство повинно намагатися допомогти (шляхом зміцення між�

народної фінансової системи, за допомогою торгівлі та сприяння) найбідні�

шим країнам в їхніх зусиллях інтегруватися у світову економіку, досягненню

більш швидких темпів зростання та скороченню бідності. Саме таким шляхом

можна буде забезпечити доступ до благ глобалізації для всіх людей в усіх

країнах.

З упевненістю можна сказати, що основні процеси, пов'язані з глобаліза�

цією, продовжуватимуться і в найближчі десятиріччя. Головними суб'єктами

світової економіки ще більшою мірою, ніж сьогодні, будуть транснаціональні

корпорації. Їхній склад, структура, співвідношення економічної могутності

безперервно змінюватимуться. Коло країн базування таких корпорацій буде,

очевидно, розширюватися, насамперед, за рахунок нових індустріальних

країн першого, другого, а можливо, і третього ешелону. Безперервно відбува�

тимуться злиття та поглинання компаній різних країн, так що кількість полі�

національних корпорацій збільшуватиметься. В той же час не можна виключа�

ти і можливість розпаду транснаціональних конгломератів, які надзвичайно

розрослися, виділення з їхнього складу більш компактних дієздатних струк�

тур.

Зростаюча глобалізація економічного життя на рівні ТНК все більше ви�

магатиме відповідної макроекономічної політики на державному та міжнарод�

ному рівнях. Ця політика буде розвиватися у двох напрямках: по�перше, шля�

хом подальшої регіоналізації світової економіки та, по�друге, шляхом розши�

рення функцій та закріплення універсальних міжнародних організацій.

Конкурентна боротьба між ТНК на світовій арені поєднуватиметься та

переплітатиметься із суперництвом між регіональними об'єднаннями. Загаль�
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ною тенденцією для найбільш успішних угрупувань стане поступове посилен�

ня їхніх наднаціональних органів.

Логіка життя в умовах глобалізації неминуче вимагатиме розширення та

посилення міждержавного регулювання міжнародної економіки, узгодження

правових норм, правил поведінки та, що найважливіше, реального дотриман�

ня цих норм і правил. Глобалізація вестиме до обмеження прав суверенних

держав і передачі частини їхніх функцій в економічній сфері певним міжна�

родним або наднаціональним органам. В цьому аспекті обраний Україною

курс на євроінтеграцію вимагає відповідної адаптації економічної політики та

інструментів її реалізації до світових стандартів.

1. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико�методологіч�

ний аспект): Наукова моногорафія. – К.: Світ Знань, 2002.

2. Статистичний щорічник України за 2000 рік / Держкомстат України. – К.: Техніка, 2001.

3. Тоффлер О. Сдвиг власти: знание, богатство и насилие на рубеже XXI века. – М.: Новости,

1990.

4. Тоффлер О. Третья волна. – М.: Политиздат, 1987.

5. Фукуяма Ф. Социальный капитал и мировая экономика. – Ростов�на�Дону: Перспектива,

1995.

6. Хантингтон С. Если не цивилизации, то что? – М.: НИК, 1993.
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Глобалізація світової економіки, яка стала наслідком розширення проце�

су інтернаціоналізації господарського життя, призводить до адекватних змін у

функціонуванні наднаціонального виробництва. Виникає потреба у комплек�

сі галузей виробничої інфраструктури, які під впливом глобалізації обслуго�

вують інтернаціональний відтворювальний процес. 

У зв’язку з цим постає проблема дослідження наслідків та результатів

взаємодії глобальної виробничої інфраструктури з основними напрямами

інтернаціоналізації та закономірностями розвитку світового господарства.

Проблеми інтернаціоналізації господарського життя досліджуються ба�

гатьма відомими вченими. Однак, поза їхньою увагою залишилися наслідки та

результати процесу інтернаціоналізації – глобальна виробнича інфраструкту�

ри. Так, Р.І. Зименков, Е.М. Романова, досліджуючи механізм формування

глобальної виробничої системи, стверджують, що «ті чи інші зарубіжні країни

здатні досить легко і мобільно інтегруватися у глобальну виробничу систему

завдяки перевагам географічного розташування, розвинутості інфраструкту�

ри» [3, 44].

М.П. Комаров, характеризуючи особливості інфраструктури, зазначає:

«Інфраструктура виконує інтеграційну функцію між галузями виробництва,

між регіонами та державами» [6, 21]. 

І.М. Могильовкін, аналізуючи глобалізаційні процеси, підкреслює, що

«стрімкий розвиток електронних засобів зв'язку... все більше перетворює

транспортну інфраструктуру в матеріальну базу процесу глобалізації світової

економіки» [8, 334].

А.М. Хахлюк, даючи характеристику ролі окремих елементів виробни�

чої інфраструктури у процесі інтернаціоналізації, доводить, що «транспорт�

на інфраструктура є важливим елементом продуктивних сил, сприяє проце�

сам інтернаціоналізації та глобалізації міжнародних економічних відносин»

[11, 274–275].

Ю.В. Шишков, розглядаючи міжнародний поділ виробничого процесу в

сучасних умовах, зазначає, що «міжнародна торгівля давно зростає виперед�

жувальним темпами, порівняно зі світовим валовим продуктом. Це зумовлено

низкою об’єктивних причин, серед яких називають швидкий розвиток міжна�

родної транспортної інфраструктури, здешевлення перевезень, послаблення

протекціонізму і, звичайно, стрімке поглиблення міінародного поділу праці»

[12, 15–16].

Процес формування глобальної виробничої інфраструктури в якості са�

мостійної сфери обслуговування світового відтворювального процесу прой�

шов низку етапів, пов'язаних із суспільним та міжнародним поділом праці.
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Якщо перший великий суспільний поділ праці тільки заклав умови для виник�

нення об'єктів інфраструктури в майбутньому, то другий, відділивши ремесло

від землеробства, обумовив необхідність продуктообміну між містом та селом,

що закономірно призвело до виникнення елементів інфраструктури. Третій

поділ праці відбувся у часи, коли торгівля стала самостійною сферою діяль�

ності. Було задіяно нові території, виникла потреба у мережі торгових шляхів,

засобів перевезення, що і заклало основу для створення інфраструктури.

Тобто розвиток глобальної інфраструктури завжди пов'язаний із розвитком та

поглибленням поділу праці, який виступає передумовою створення інфра�

структурної сфери в цілому. Виробнича інфраструктура, у свою чергу, створює

необхідні умови для поглиблення міжнародного поділу праці, спеціалізації та

кооперування виробництва на національному рівні.

Аналізуючи генезис глобальної виробничої інфраструктури варто зазна�

чити, що поглиблення поділу праці у сфері особливих умов (матеріально�ре�

чове виробництво), ускладнення структурної (галузевої, територіальної, регіо�

нальної, міждержавної) організації цієї сфери сприяє розвитку міжнародних

зв'язків, що викликає необхідність розширення тих видів діяльності, які забез�

печують рух матеріально�речової продукції між державами, тобто галузей та

об'єктів міжнародної інфраструктури. У свою чергу, процес міжнародного по�

ділу праці у сфері загальних умов виробництва також супроводжується зрос�

танням складності даної сфери, функціональним відокремленням окремих

видів інфраструктурної діяльності, витісняючи елементи матеріально�речово�

го виробництва. Разом з тим, зміни матеріально�речової структури міжнарод�

ного товарного обігу – це результат структурних зрушень у виробництві, по�

глиблення та модифікації суспільного поділу праці, зростання науково�тех�

нічного кооперування, посилення інтернаціоналізації виробничого процесу,

що обумовлено розвитком наднаціональної виробничої інфраструктури.

А. Сміт зазначав, що «найбільший прогрес у розвитку продуктивної сили пра�

ці і значна частка мистецтва, вміння та розуміння, з яким вона скеровується та

прикладається є по всій імовірності наслідком поділу праці» [1].

Сучасний механізм інтернаціоналізації як результат науково�технічної ре�

волюції (НТР) відображає усі її тенденції, тому він досить гнучкий і реагує на

всі зміни даної закономірності. Тим більше, що НТР обумовлює стрибкопо�

дібний характер процесу інтернаціоналізації. Це обумовлено тим, що наукові

відкриття в умовах сучасного світу набувають інтернаціональної форми і ста�

ють передумовою для народження саме виробничої інтернаціоналізації, яка не

може реалізуватися без міжнародної виробничої інфраструктури. Тобто, мова

йде про формування нових економічних структур – глобальної виробничої

інфраструктури. 

Але це тільки одна передумова для подальшого розвитку виробничої

інтернаціоналізації. Розвиток даного процесу обумовлений тим, що сучасна

наука все більше перетворюється у продуктивну силу суспільства. Єдність нау�

ки та виробництва революціонізує інтернаціоналізацію, оскільки вийшовши

за національні межі, науково�технічні ідеї стають основою та орієнтиром для

наступного етапу виробничої інтернаціоналізації – відповідної зміни міжна�

родної інфраструктури. Йдеться не лише про національну, а власне глобальну
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виробничу інфраструктуру, яка забезпечує функціонування нових міжнарод�

них виробництв.

Практична реалізація наукових ідей безпосередньо пов'язана зі створенням

цілого комплексу підприємств, формуванням нової або удосконаленням існу�

ючих об'єктів міжнародної інфраструктури. Це, у свою чергу, розширює кіль�

кість об'єктів інфраструктури і поглиблює процес інтернаціоналізації безпосе�

редньо на виробничій основі. Отже, поступове перетворення, поетапність гос�

подарської інтернаціоналізації така, що результати НТР, виходячи за національ�

ні межі, стимулюють виникнення нових об'єктів міжнародної інфраструктури,

яка, у свою чергу, посилює, розширює інтернаціоналізацію виробництва. «Та�

кий своєрідний кругообіг інтернаціоналізації, який знову і знову повторюється,

накладаючи одну інфраструктуру на іншу» [2]. Інтернаціоналізація ще раз

підтверджує системність, структурність глобальної виробничої інфраструктури.

Варто звернути увагу ще на одну рису сучасного процесу світогосподарсь�

кої інтернаціоналізації. Якщо раніше виробниче співробітництво, виходячи за

національні рамки, приєднувало нові господарські суб'єкти, то в нинішніх

умовах процес глобалізації переходить в іншу площину – глобалізацію не тіль�

ки виробництва, але й елементів його обслуговуючих – міжнародної виробни�

чої інфраструктури.

Однією з важливих ознак функціонування світового співтовариства є ін�

тенсивний розвиток інтеграційних процесів на мікро� та макрорівнях. Еконо�

мічна взаємозалежність держав, інтернаціоналізація продуктивних сил сприяє

подальшому розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці. Тому ос�

новною метою економічної інтеграції як якісно нового етапу інтернаціоналі�

зації господарських зв'язків є більш тісне співробітництво та взаємопроник�

нення окремих національних економік.

Процес інтеграції визначається декількома чинниками, які свідчать про

взаємозалежність з глобалізаційними тенденціями:

� інтернаціоналізація виробництва обумовлює необхідність розвитку між�

народної інфраструктури, яка виконує ключову роль у процесі глобалізації.

Виникнення транснаціональних корпорацій (ТНК) тільки прискорює даний

процес;

� глибинні зрушення в структурі міжнародного поділу праці, завдяки чому

виробничі зв'язки утворюють тісну взаємодію між фірмами та всередині окре�

мих компаній, потребують забезпечення необхідними транспортними та ін�

шими комунікаційними послугами, що є необхідною умовою відтворюваль�

ного процесу на інтернаціональному рівні;

� науково�технічна революція, яка виводить інтернаціоналізацію ринку та

виробництва на якісно новий рівень, обумовлює необхідність міжнародного

обміну досягненнями науки та техніки, формування нового технологічного

базису. «На основі НТП в останні десятиріччя суттєво покращилася міжнарод�

на транспортна інфраструктура завдяки розвитку нових поколінь авіаційного,

автомобільного, водного та залізничного транспорту, а також швидкому зрос�

танню мережі міжнародних трубопроводів» [3];

� відкритість національних економік, свобода торгівлі, лібералізація між�

народного обміну в цілому полегшила адаптацію національних господарств до
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зовнішніх чинників, сприяла більш активному їхньому включенню у міжна�

родний поділ праці, в процес широкого міжнародного співробітництва, яке не

може ефективно функціонувати без глобальної виробничої інфраструктури.

Особливістю інтеграційних об'єднань у нинішніх умовах є регіоналізм,

який проходячи ряд етапів, поступово усуває певні бар'єри між державами і

створює передумови для більш ефективного виробництва та реалізації зовніш�

ньоекономічних цілей. У результаті створюються цілісні регіональні господар�

ські комплекси, які не в змозі функціонувати без об'єктів регіональної інфра�

структури. У зв'язку з цим М. Комаров зазначає, що «чим вищий рівень роз�

витку інфраструктури, тим швидше та охоче в регіон приходять інвестиції,

прибуває робоча сила, прискорюється економічний розвиток» [4].

Найкращим прикладом реалізації інфраструктурних проектів у межах

інтеграційних регіональних об’єднань є Європейський Союз, НАФТА, АТЕС,

ЛАІ, ЕКОВАС. У межах зазначених регіональних союзів розробляються спіль�

ні програми щодо створення та розвитку тих чи інших об’єктів виробничої

інфраструктури. Так, розширення ЄС поставило питання про необхідність

адаптації транспортних інфраструктур нових країн�учасниць Союзу до існую�

чої європейської мережі автомобільних шляхів та залізничних колій. У зв’язку

з цим планується побудувати та модернізувати близько 10 тис. км шляхоспо�

лучень, на що виділено близько 7,3 млрд. дол. США на період 2000–2006 рр.

[4, 62, 66]. У межах АТЕС Азійський банк розвитку надав Індонезії у 1999 р.

позику в розмірі 400 млн. дол. США на реалізацію програми реструктуризації

об’єктів виробничої інфраструктури, зокрема електроенергетики [2, 38].

Процес інтернаціоналізації господарського життя призвів до виникнення

міжнародних виробничих формувань – транснаціональних корпорацій, які є

закономірним результатом розвитку та поглиблення міжнародного поділу

праці і виступають найефективнішою організаційною формою наднаціональ�

них монополій в умовах глобалізації. «Транснаціоналізація являє собою про�

цес посилення світової інтеграції в результаті глобальних операцій ТНК» [5].

Сучасний етап транснаціоналізації характеризується тим, що міжнародні ви�

робничі альянси є тією причиною і наслідком, які безпосередньо формують

глобальну виробничу інфраструктуру. Прикладом виступають такі ТНК, як

«Дженерал моторз», «ІБМ», «Роял�датч�Шелл», які створюють інфраструк�

турну мережу в таких сферах, як транспорт, зв'язок, енергопостачання, особ�

ливо в умовах глобалізаційних процесів.

Якщо вести мову про вплив ТНК на світову економіку в цілому, то варто

зазначити, що транснаціональні гіганти впливають безпосередньо на мате�

ріальне виробництво, підпорядковуючи собі цілі галузі в масштабі як окремих

країн, регіонів, так і світового господарства. Створивши умови для розвитку

національної, регіональної інфраструктури, ТНК через свої філії, мережу ін�

тернаціонального впливу доказують необхідність та потребу функціонування

глобальної виробничої інфраструктури.

Таким чином, глобальна виробнича інфраструктура як нове явище серед

категорій світового господарства є результатом:

� розширення інтернаціоналізації господарського життя;

� стрімкого поглиблення міжнародного поділу праці;
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� прискорення процесу інтернаціоналізації в умовах глобалізаційних тен�

денцій сучасного економічного розвитку. 
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Вищим ступенем розвитку суспільного територіального розподілу праці

між країнами, яке спирається на стійку, економічно вигідну спеціалізацію ви�

робництва окремих країн на тих або інших видах продукції і веде до взаємного

обміну результатами виробництва між ними в певних кількісних і якісних

співвідношеннях є міжнародний розподіл праці.

Існує певна сукупність чинників природного і суспільного характеру, які

визначають масштаби і форми міжнародного розподілу праці.

Індустріалізація вимагає залучення величезних об'ємів природних сиро�

винних ресурсів, які розподілені по країнах украй нерівномірно.

Зростання народонаселення викликає підвищений попит на продовольство,

в т.ч. на такі продукти, які виробляються лише в країнах з особливим кліматом.

Багато середніх і малих держав не в змозі самостійно організувати масове

виробництво всієї необхідної продукції і вимушені виходити па світовий ринок.

Важливим чинником, що підсилює тенденцію до інтернаціоналізації на�

ціональних економічних систем, є науково�технічна революція.

Участь у міжнародному розподілі праці і розвитку зовнішньоекономічних

зв'язків сприяє зростанню ефективності виробництва і дає виграш у часі. Між�

народний розподіл праці, який склався сьогодні, не може бути визнаний спра�

ведливим. Так, закріплення за країнами, які розвиваються, виробництва тру�

домістких виробів (а останнім часом і матеріаломістких), екологічно небез�

печного виробництва може бути пояснено лише неоколоніальною політикою.

Обмін товарами (діяльністю) між країнами доцільний:

1. Якщо витрати на виробництво експортної продукції, необхідної для за�

купівлі якогось товару за кордоном, нижчі, ніж на виготовлення того ж товару

в країні. При цьому досягається певний економічний ефект.

2. При рівності витрат на виготовлення однотипної продукції в різних

країнах. При цьому розподіл праці і обмін товарами можуть бути доцільні для

збільшення масштабу випуску продукції і досягнення оптимальних розмірів

виробництва, або для розширення асортименту продукції за рахунок імпорту

для задоволення специфічних потреб.

3. При вищому рівні національних витрат практично на всі види продук�

ції, ніж інтернаціональний рівень.

Брати участь у розподілі праці з іншими країнами раціонально, оскільки з'яв�

ляється можливість сконцентрувати зусилля на виробництві окремих видів про�

дукції, перспективних з погляду експорту. А отримання ліцензії на «ноу�хау», на

винахід, нові вироби дозволяє підвищити технічний рівень виробництва і підняти

продуктивність праці. При цьому важливо зазначити, що обмін товарами між

країнами може служити засобом проти монополізму на внутрішньому ринку.

Інтернаціоналізація виробництва, зростання взаємних інвестицій між ком�

паніями різних країн, швидкий розвиток сучасних засобів зв'язку – вельми мо�
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ЇЇ ПРИЧИНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ



гутні тенденції в сучасному економічному процесі. Інтеграція у світову систему

господарства припускає вирішення складних політико�економічних проблем,

подолання неплатоспроможності, розробку цивілізованого зовнішньоеконо�

мічного законодавства, приєднання до міжнародних економічних угод.

Таким чином, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків на базі міжнарод�

ного розподілу праці і освоєння передового зарубіжного досвіду сприяє вирі�

шенню національних задач і, насамперед, інтенсифікації економічного роз�

витку, підвищенню його ефективності, поліпшенню якості продукції, приско�

ренню темпів зростання найбільш прогресивних у технічних та економічних

відносинах галузей промисловості, залученню додаткових інвестицій у вигляді

іноземних кредитів і створення спільних проектів.

Світовий ринок є розвиненою сферою товарного обміну між країнами,

заснованою на міжнародному розподілі праці. В даний час світовий ринок ха�

рактеризується товарно�грошовим монополістичним видовим угрупованням

з системою множинності цін (залежно від характеру торгових операцій і взає�

мин їх учасників, валюти, платежу тощо). На світовому ринку діють могутні

обмежувальні тенденції протекціоністського характеру, гігантські монополії і

транснаціональні корпорації, які підпорядковують собі виробництво і збут у

різних країнах, захоплюють контроль над основними ресурсними базами різ�

них держав і утворюють таким чином фінансово�промислові імперії з єдиним

плануванням і управлінням не тільки процесів виробництва та розподілу, але і

процесів формування потреб.

На основі вищевикладеного необхідно зазначити, що в Україні склалася

несприятлива структура експорту. Так, у 2005 р. на паливно�енергетичні ре�

сурси припадало 10%, на чорні і кольорові метали і вироби з них – 26,6%, на

продукцію хімічної промисловості – 11,0%, на машини і устаткування –

всього лише 2,5% обсягу експорту. Спостерігається низький рівень промисло�

вої обробки природної сировини. Питома вага необроблених товарів складає

до 60%, хоча вивіз за кордон продуктів із глибшим ступенем переробки дає

більше валютної виручки. Не дивлячись на деяке поліпшення ситуації у зов�

нішній торгівлі України її частка в загальному міжнародному ринку значно

менша від частки провідних країн і залишається на сьогодні дуже низькою. 

Слід мати на увазі, що міжнародна торгівля зазвичай росте дещо швидше за

виробництво, створюючи таким чином сприятливіші умови для його розвитку і,

навпаки, виробництву заважають збої в торгівлі. Наявні також і зворотні залеж�

ності, хоч і не такі прямолінійно. Збої в міжнародній торгівлі виявилися причи�

ною розширення такої форми торгівлі, як бартер (товарообмінна операція).

У зв’язку з цим, вищою формою міжнародного розподілу праці слід визнати

координацію національних планів розвитку окремих країн і регіонів. Тенденції до

координації спостерігалися, наприклад, у діяльності провідних розвинутих

держав. Взаємодія національних економік настільки тісна, що криза в економіці

однієї з країн впливає на економічний стан інших країн. Наприклад, об'єднання

економік Німеччини стало наслідком глобальних змін на міжнародному ринку

розподілу товарів. 

Розвиток міжнародного розподілу веде до появи якісно однорідних про�

дуктивних сил – робочої сили, предметів, засобів праці, інформаційного за�
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безпечення, транспортної інфраструктури. З'являються і фактично загальні

елементи – міжнародні шляхи сполучення, системи зв'язку тощо.

Міжнародна кооперація і спеціалізація виробництва – сутнісні форми роз�

поділу праці. Основними показниками рівня міжнародної спеціалізації є коефі�

цієнт відносної експортної спеціалізації та експортна квота у виробництві дано�

го продукту. Рівень міжнародної спеціалізації може характеризувати також ши�

рока номенклатура (асортимент) виробів, які поставляються на зовнішні ринки.

Міжнародна виробнича кооперація породжена спеціалізацією і виявляєть�

ся в договорах про умови спільної діяльності, координацію діяльності підпри�

ємств�партнерів, розробку і здійснення сумісних цільових програм. Практично

міжнародна виробнича кооперація реалізується у формі підрядної кооперації та

у формі договірної спеціалізації з метою усунення дублювання виробництва і

прямої конкуренції між собою на ринку, і, нарешті, у формі спільних проектів.

Окрім цього, можливі концесії та довгострокова оренда на взаємовигідних умо�

вах родовищ корисних копалини, як форма міжнародної кооперації.

Однією з прогресивних форм зовнішньоекономічних зв'язків є передача

«ноу�хау» і ліцензій на виробництво нової продукції та інші науково�технічні

зв'язки. Розвивається така форма зовнішньоекономічних (фінансових) відно�

син, як кредитні відносини.

На форми зовнішньоекономічної діяльності впливає:

� підготовка національних кадрів для інших держав і в цілому міжнародна

міграція робочої сили;

� виконання геологорозвідувальних робіт (у т.ч. з використанням україн�

ських супутників);

� розробка генеральних схем розвитку та розміщення продуктивних сил і

комплексних програм розвитку окремих галузей і регіонів;

� передача досвіду планування й управління, надання інших видів кон�

сультаційних послуг;

� безпосередня економічна допомога іншим державам.

Однією з найважливіших форм регулювання ринкових відносин є спільна

підприємницька діяльність. Вона забезпечує пристосування компаній, які ді�

ють на міжнародному рівні, до вимог ринку. Спільна підприємницька діяль�

ність зазвичай реалізується у вигляді реалізації спільних проектів.

Суть спільних проектів полягає в об'єднанні найбільш сильних індивіду�

альних елементів, які належать міжнародним партнерам, з метою посилення

комерційної життєздатності обох сторін. Реалізуються проекти на рівні безпо�

середньої взаємодії партнерів, які співпрацюють, і які є юридичними особами

за законодавством країн. Співпраця учасників у межах реалізації спільних

проектів має свої особливості:

� спільне управління процесами розвитку підприємства і реалізація про�

дуктів та послуг, які виробляються;

� право користування природними ресурсами приймаючої країни і техно�

логія їхньої ефективної переробки (об'єднуються виробничі площі, робоча

сила, інфраструктура приймаючого партнера, технології, які інвестуються,

комплектуючі вироби для випуску продукції);
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� спільний розподіл ризиків підприємства (розподіл частини прибутку від

спільної діяльності між партнерами на умовах, регламентованих нормативни�

ми актами тієї країни, де зареєстровано дане спільне підприємство); 

� комплексна взаємодія партнерів за всіма ключовими напрямами реалі�

зації спільного проекту.

Темпи і масштаби реалізації спільних проектів у різних країнах залежать

від інвестиційного клімату, який є комплексом чинників, що сприяють при�

вабливості даної країни для розміщення іноземних інвестицій.

До основних чинників інвестиційного клімату відносяться:

� характер законодавства про іноземні інвестиції;

� наявність запасів природної сировини і можливість його отримання для

діяльності;

� наявність кваліфікованої робочої сили;

� ступінь розвитку виробничої інфраструктури;

� місткість місцевого ринку;

� наявність платоспроможного попиту на товари і послуги.

У теперішній час реалізація спільних проектів є однією з типових форм

транснаціоналізації виробництва та капіталу і спрямована на сприяння в про�

никненні найбільших компаній на ринки інших країн. Не обійшов цей процес

і Україну.

У 2005 р. в Україні налічувалося 6 тис. спільних підприємства, зокрема

2670 – в промисловості (44,5%), але в обсязі виробленої продукції (послуг) їх�

ня частка більш значна – 67,4%.

В Україні на сьогодні спільні проекти широко впроваджуються для:

� будівництва промислових підприємств;

� виробництва нових видів продукції;

� сумісної розробки родовищ корисних копалин.

Оскільки початок інтернаціоналізації виробничих процесів в Україні було

розпочато на відміну від економічно розвинених країн у кризовій стадії, то

основна увага має бути приділена створенню ефективних умов спільної діяль�

ності для усіх потенційних партнерів українських підприємств. При цьому

міжгалузева взаємодія повинна стати дієвим механізмом із розширення спіль�

них проектів та збільшення обсягів іноземного інвестування в економіку

України, що забезпечить ефективне включення нашої країни в систему світо�

господарських зв’язків.
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Під впливом процесів транснаціоналізації та глобалізації на початку

ХХІ ст. в міжнародній торгівлі відбулися значні якісні зміни. Необхідність

оцінки таких змін має особливо важливе значення для країн (в т. ч. України),

які стверджують свої позиції на світовому ринку. 

Оцінка сучасної регіональної структури світової торгівлі зводиться до

двох основних положень:

� зберігається перевага в цій торгівлі двох найбільш розвинених регіонів

світу – Північної Америки та Західної Європи;

� для інших регіонів характерні або стагнація їхньої частки в світовій тор�

гівлі, або таке її незначне зростання, яке не впливає на суттєве посилення по�

зицій на світовому ринку.

Про це свідчать дані у табл. 1.

Таблиця 1. Світовий експорт товарів
за окремими регіонами, розраховано за [9, 7]

Згідно цих даних найбільш активними експортерами, як і раніше, зали�

шаються високорозвинені країни Північної Америки та Західної Європи, на

які припадає більше половини світового вивозу при деякому падінні їх сучас�

ної частки в ньому з 63,6% в 2000 р. до 56,9% в 2003 році. При цьому характер�

на подальша зміна співвідношення між американськими та європейськими

експортерами на користь останніх – в 2000 р. вивіз з ЄС�15 складав 305,9% від

рівня США, а в 2003 р. – вже 433,8%. Характерне послаблення позиції на сві�

товому ринку товарів одного з провідних його учасників – Японії, динаміка

експорту якої поступається середньосвітовим показником. Вочевидь така си�

туація з двома найбільшими експортерами високотехнологічної продукції без�

посередньо пов'язана із процесом глобалізації, під впливом якої її випуск змі�

щується до нових індустріальних держав з їх активним наступом на позиції

США та Японії в цьому сегменті світового ринку. Переваги ж Західної Європи

в експортній сфері порівняно з цими двома державами пояснюються, насам�

перед, розширенням взаємної торгівлі внаслідок поглиблення інтеграційного

процесу, більш вдалим освоєнням нових ринків в Центральній Європі та СНД,

1.4. РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ
ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 Âàðò³ñòü, ìëðä. äîë. ÑØÀ ×àñòêà â ñóêóïíîìó åêñïîðò³, % 
 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

Ñâ³ò â ö³ëîìó 6280 6029 6270 7274 100 100 100 100 
Ï³âí³÷íà Àìåðèêà 1063 999 949 996 16,9 16,5 15,1 13,6 
â ò.÷. ÑØÀ 763 733 696 724 12,4 12,2 14,1 10,0 
Ëàòèíñüêà Àìåðèêà 360 346 346 377 5,7 5,6 5,5 5,1 
Çàõ³äíà ªâðîïà 2530 2532 2684 3141 40,3 42,0 42,6 43,4 
â ò.÷. ªÑ-15 2334 2333 2473 2894 37,2 38,7 39,4 37,8 
Òðàíçèòèâí³ åêîíîì³êè 270 284 313 400 4,3 4,7 4,9 5,4 
Àôðèêà 148 139 142 173 2,3 2,2 2,3 2,3 
Áëèçüêèé Ñõ³ä 270 248 250 290 4,3 4,1 4,0 3,9 
Àç³ÿ 1650 1501 1621 1897 26,2 24,9 25,6 26,3 
 



а також більшою диверсифікацією експорту із високою часткою традиційних

товарів. Значна кількість менш розвинених країн ще не має можливість широ�

комасштабно використовувати високотехнологічні товари.

Характерні значні коливання в експорті країн Латинської Америки,

Близького Сходу, Африки та Азії, прямо пов'язані із загальною кон'юнктурою

світового ринку товарів. Ці коливання свідчать про високий рівень входження

цих регіонів в глобалізовану економіку, але по різним її секторам. Падіння по�

питу на продукти харчування та промислову сировину призвело 2001 р. до сут�

тєвого падіння й двохрічної стагнації латиноамериканського та африкансько�

го експорту, який знов пожвавився лише в 2003 році. Така ж ситуація виникла

й в енергетичному експортному секторі близькосхідних країн, але вони вий�

шли з неї в 2003 р. та наступних роках на більш високий рівень вивозу не стіль�

ки за рахунок збільшення фізичних обсягів поставок, скільки завдяки підви�

щенню цін на нафту та газ.

Вельми цікавою є ситуація із коливаннями експорту азіатських країн. З

трьох груп країн цього регіону у двох було зафіксовано значне падіння експорту,

але причини цього в них були різні. Падіння кон'юнктури в таких секторах сві�

тового ринку, як продовольчі товари та промислова сировинна, традиційно най�

більш болюче вразило менш економічно розвинені країни й позначилося також

на падінні цих саме товарних груп індійського експорту. Щодо другої групи

країн регіону, включаючи Японію та Нові індустріальні країни, причиною змен�

шення експортних поставок стало погіршення світової кон'юнктури на високо�

технологічні товари, до чого для цих країн додається ще труднощі із збутом тру�

доємкої продукції широкого вжитку – текстилю, взуття, іграшок, сувенірів. Зву�

жена спеціалізація на окремих видах товарної продукції в умовах глобальної

взаємозалежності всіх виробників та експортерів світу стала причиною особли�

во важких проблем для орієнтованої на вивіз економіки цієї групи держав.

Зовсім іншими процесами характеризується експортна діяльність третьої

групи країн регіону – Китаю й дещо меншою мірою В'єтнаму (динаміка експор�

ту Індії також є близькою до цієї групи, її коливання значною мірою були при�

гальмовані зростанням в індійському експорті саме індустріальних товарів). Для

Китаю початок цього століття ознаменувався бурхливим вторгненням в гло�

бальну економіку світу навіть порівняно з високим трендом експортної експан�

сії КНР у дев'яності роки. Середньорічні темпи зростання китайського експорту

в 1990–1995 рр. складали 19%, в 1995–2000 рр. – 11%. Якщо різке падіння ко�

н'юнктури в 2001 р. призвело до тотального скорочення експорту майже всіх

країн світу, то Китай і в цьому році збільшив свій експорт на 7%, довівши його

приріст в 2002 р. до 22% та найбільшого серед учасників світового ринку збіль�

шення в 2003 р. у 35% [9, 20]. За загальним обсягом експорту КНР в 2003–

2004 рр. вже вийшла на рівень одного з найбільших експортерів світу – Японії.

Показово, що КНР закріплюється на світовому ринку як своїми традиційними

товарами, так і високотехнологічною продукцією. Експорт текстилю, взуття та

інших товарів легкої індустрії як і раніше зберігає свою високу частку в китайсь�

кому експорті, але перше та друге місце серед його позицій вже займають пос�

тавки комп'ютерного та телекомунікаційного устаткування (по 20,1 млн. дол.

США в 2002 р.), третє – офісне устаткування (13,9 млн. дол. США) [10, 3].
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Характерними є також високі темпи приросту експорту країн з трансфор�

маційною економікою. При цьому держави ЦСЄ напередодні входження до

ЄС продемонстрували стабільні й одні з найвищих темпів приросту експорту:

12% у 2001р., 15% у 2002 р. та 29% у 2003 році. Менш стабільною була динаміка

експорту країн СНД, особливо Росії (за даними СОТ, російський експорт в

2001 р. скоротився на 2%, досягнув невисокої цифри приросту у 4% в 2002 р. й

різко, на 26%, зріс в 2003 р.) [9, 20]. В цілому ж позиції Росії та інших країн

СНД на світовому ринку товарів не можна оцінити позитивно. Насамперед,

вони займали на ньому найменш ефективні ніші постачальників сировини та

напівфабрикатів із невисокою часткою готової продукції й практично за

відсутності в експорті високотехнологічних виробів. Високий рівень доходів

Росії, Туркменістану (до яких поступово приєднуються Казахстан та Азер�

байджан) від вивозу енергоносіїв пов'язаний із суто ціновою кон'юнктурою,

яка привноситься ззовні завдяки політиці ОПЕК. Крім поступового вичерпу�

вання джерел невідновлювальних ресурсів, енергетично�сировинне спряму�

вання експортних поставок є важливим фактором консервації екстенсивного

розвитку національних економік цих держав. До того ж на групу паливно�

сировинних товарів найбільше впливають кон'юнктурні коливання світової

економіки, глобалізований характер якої підвищує здатність країн�конкурен�

тів з більш сприятливими умовами видобутку задовольнити скорочені потре�

би в цій продукції, потіснивши, як це сталося в 2001 р., конкурентів з СНД.

Динаміка світового імпорту в останні роки, як свідчить співставлення

табл. 1 та 2, в основному співпадає з експортним трендом глобальної торгівлі

товарами.

Таблиця 2. Світовий імпорт товарів
за окремими регіонами, розраховано за [9, 7]

Звертає на себе увагу, насамперед, повільне повернення до попереднього

рівня імпорту країни Латинської Америки, експортні можливості яких не до�

зволяють забезпечити необхідні валютні резерви для імпорту необхідних това�

рів, до чого ще додалися ускладнення в економіці Аргентини та деяких інших

країн континенту. Саме наявність накопичених раніше запасів валюти від

продажу енергоносіїв дозволили близькосхідним країнам нарощувати імпорт

в складних умовах початку цього століття. Економіки ЦСЕ та СНД підвищу�

вали імпортні закупівлі в основному завдяки зростанню експорту, а скорочен�

ня можливостей імпорту країн Азії було частково компенсовано зростанням

 Âàðò³ñòü, ìëðä. äîë. ÑØÀ ×àñòêà â ñóêóïíîìó ³ìïîðò³, % 
 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

Ñâ³ò â ö³ëîìó 6525 6264 6515 7557 100 100 100 100 
Ï³âí³÷íà Àìåðèêà 1485 1396 1424 1552 22,9 23,3 21,8 20,6 
Â ò.÷. ÑØÀ  1250 1175 1198 1306 19,2 18,8 18,4 17,3 
Ëàòèíñüêà Àìåðèêà 390 382 355 366 6,0 6,1 5,4 4,8 
Çàõ³äíà ªâðîïà 2619 2561 2689 3173 40,2 40,9 41,2 41,9 
Â ò.÷. ªÑ-15 2423 2375 2469 2914 36,4 37,9 37,9 38,6 
Òðàíçèòèâí³ åêîíîì³êè 242 268 298 378 3,9 4,3 4,6 5,0 
Àôðèêà 130 136 141 165 2,0 2,2 2,2 2,2 
Áëèçüêèé Ñõ³ä 126 133 172 188 2,0 2,1 2,5 2,5 
Àç³ÿ 1491 1386 1469 1734 23,0 22,1 22,3 23,0 
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китайського імпорту (в найбільш кризовому 2001 р. спільний імпорт держав

регіону знизився на 7,1%, тоді як у КНР збільшився на 7%). 

Про особливу роль США в сучасній глобалізованій економіці свідчить той

факт, що саме різке, на 6%, скорочення американських закупівель на зов�

нішньому ринку стало основною причиною загального спаду його кон'юнкту�

ри в 2001 р., особливо стосовно експорту країн Азії (падіння експорту в зазна�

ченому році на 9,1% порівняно з 2000 р.), Близького Сходу (зменшення на

8,2%) та Латинської Америки (на 3,9% відповідно). На погіршення ситуації

додатково вплинуло й дещо менше, порівняно з США, падіння імпорту Захід�

ної Європи – на 2,3%. І навпаки, суттєве зростання закупівель цих двох основ�

них споживачів імпортованих товарів у 2003 р. (США – на 9,0%, ЄС – на

18,0%) відразу ж позитивно вплинуло на покращення кон'юнктури експорт�

но�імпортних операцій в масштабі всього світу [9, 7].

Участь України в глобальній торгівлі товарами в своїх основних рисах не

відрізняється від країн СНД. Головним наслідком цієї участі є те, що у вик�

лючно складних умовах жорсткого конкурентного поділу світового ринку,

повної відсутності традицій та власного іміджу роботи на ньому, майже деся�

тирічній кризовій ситуації після виходу із складу єдиного господарського

комплексу СРСР Україна спромоглася закріпитися в системі міжнародних

економічних відносин, у тому числі й у світовому торговельному співтова�

ристві. Суттєвою позитивною рисою зовнішньої торгівлі України порівняно з

партнерами по СНД є більш високий рівень високотехнологічної продукції у

експорті, що пов'язано зі збереженням експортного потенціалу авіаційного,

ракетного, суднобудівного, нафтопереробного та деяких інших галузей укра�

їнської економіки. На жаль, аналогічним з цими країнами є переважання у

експорті напівфабрикатів та іншої продукції початкових стадій обробки, хоча

це стосується не енергоносіїв, а виробів чорної металургії. Співпадає із

ситуацією в половині пострадянських держав й висока залежність внутрішньої

економічної стабільності від критичного імпорту енергоносіїв.

Утвердження України на світовому ринку, як й всіх нових незалежних

держав (до останнього часу – крім Білорусі та Молдови), супроводжувалося

переорієнтацією торговельних відносин з СНД на інші регіони світу.

Таблиця 3. Сумарний обсяг і географічна спрямованість зовнішньої
торгівлі України, млн. дол. США, розраховано за [1, 2–5; 2, 4–6]

Як свідчать дані табл. 3, в 1995 р. за межі СНД було спрямовано 48,0% ук�

раїнського експорту, а в 2004 р. – вже 73,8%. Дещо меншою різницею характе�

ризуються зміни в імпорті, які складали 42% та 48,7% за відповідні роки (збе�

 Åêñïîðò ²ìïîðò Îáîðîò 
 1995 2004 1995 2004 1995 2004 2004 â % äî 1995 

Âñüîãî 11567 32672 11336 28996 22903 61668 269,3 
ÑÍÄ 6012 8559 7133 14874 13145 23433 178,3 
Â ò.÷. ÐÔ 5025 5889 5821 11812 10846 17701 163,2 
ªâðîïà 2642 11764 2948 9994 5590 21758 389,2 
Â ò.÷. ªÑ-15 1476 5968 1930 7021 3406 12989 381,4 
Àç³ÿ 1760 8035 387 2590 2147 10625 494,9 
Àôðèêà 186 1758 57 277 243 2035 837,4 
Àìåðèêà 742 2545 599 1203 1341 3748 279,5 



реження високої частки країн СНД в українському експорті в основному по�

в'язані із посиленням потреб вітчизняної економіки у «критичному імпорті»

енергоносіїв з Росії та Туркменістану, а також використанням російськими

концернами потужностей українських нафтопереробних комбінатів). Внаслі�

док повільного тренда частка СНД в зовнішньоторговельному обороті Украї�

ни зменшилася з 57,4% у 1995 р. до 24,1% в 2004р. з відповідним збільшенням

питомої ваги інших регіонів світу (характерні, зокрема, високі прирости й

майже рівноцінні обсяги торгівлі з ЄС�15 та країнами Азії, серед яких провід�

ними партнерами України є КНР та Туреччина).

Галузева структура зовнішньої торгівлі України не відповідає потенціаль�

ним можливостям національної економіки й головним тенденціям розвитку

світового товарного ринку на етапі глобалізації. Найбільш динамічним секто�

ром цього ринку нині виступають високотехнологічні товари, а продукція ос�

новної експортної групи України – чорної металургії, крім кон'юнктурного

зростання попиту на початку цього століття, весь час зменшує свою частку в

міжнародному обміні. Це дозволяє зробити висновок про екстенсивний тип

розвитку української зовнішньої торгівлі нарощується експорт традиційних

виробів важкої індустрії та імпортуються енергетичні товари (які в основному

споживаються в цій же індустрії), готову продукцію та комплектуючі вузли для

підвищення якісного рівня вітчизняних товарів. 

Екстенсивний характер зовнішньоторговельної експансії безперечно пос�

лаблює позиції України на глобальному ринку товарів, але й за цих умов можна

відзначити в цілому успішне входження на нього нашої держави. Лише за

2001–2004 рр. оборот зовнішньої торгівлі зріс на 92,5%, торговими партнерами

Україна є біля 200 країн світу. Українські експортери зуміли використати

особливості глобалізації, насамперед підвищення імпортних потреб Китаю та

інших азійських держав, а також можливість входження на ринки Латинської

Америки і Африки, сусідніх європейських країн. Завдяки цьому в перші роки

ХХІ�го ст. систематично забезпечується активне зовнішньоторговельне сальдо,

й це при тому, що у відносинах з двома найбільшими регіональними партнерами

воно систематично зводиться з великим пасивом. 2004 р., зокрема, від'ємне

сальдо в торгівлі з СНД склало більше 6,3 млрд. дол. США (в тому числі лише з

Росією – 5,9 млрд. дол. США та з Туркменістаном – 1,7 млрд. дол. США), а з

ЄС�15 – 1,0 млрд. дол. США. Воно було покрито переважанням експорту над

імпортом в торгівлі з країнами Азії (5,4 млрд. дол. США в 2004 р., з чого на одну

Туреччину припало 1,5 млрд. дол. США), Європи в цілому (1,8 млрд. дол.

США), Африки (1,5 млрд. дол. США), Америки (1,3 млрд. дол. США) та завдяки

невеликому активному сальдо з більшістю країн СНД [1, 2–6]. Але з 2005 р. для

української зовнішньої торгівлі характерна інша тенденція – постійне зрос�

тання пасивного торговельного балансу.

Більш ефективне співробітництво з Росією та членами СНД залежить від

інтенсифікації торговельних відносин на засадах їх взаємної лібералізації (в

тому числі за рахунок переходу до режиму вільної торгівлі), а також шляхом

відновлення традиційних і побудови нових коопераційних зв'язків між вироб�

никами цих держав. Першочергове значення може мати узгодження політики

на ринках інших регіонів світу, де внаслідок невиправданої взаємної конку�
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ренції Україна та інші країни СНД щорічно втрачають біля 1,5 млрд. дол.

США [4]. Суттєве значення для активізації зовнішньої торгівлі України мав її

вступ до СОТ у 2008 році.

Аналіз регіональних змін у міжнародній торгівлі показує, що на світовому

товарному ринку на початку ХХІ�го ст. вже чітко виявляється тенденція до

перерозподілу домінантних позицій. Динамічно зростає питома вага Азії, при

цьому в даному регіоні Японія поступається позицією головного експортера

на користь КНР при підвищенні частки Індії та нових індустріальних держав

– «азійських тигрів». Не зважаючи на домінування на ринку «високих

технологій», стабільною є тенденція до зменшення частки США в світовій

торгівлі. Значною мірою вже втрачений потенціал інтеграційного впливу на

динамізм зовнішньої торгівлі в групі країн ЄС, навіть при його короткостро�

ковому збереженні після розширення цього міждержавного союзу. Сировин�

но�енергетична і напівфабрикатна спеціалізація експорту Росії та інших країн

СНД не забезпечує суттєве посилення позицій цього регіону на світовому

ринку, не зважаючи на штучне зростання їх частки у вартісному складі міжна�

родної торгівлі при підвищенні цін на енергоносії. За цих умов основним в

беззаперечному зміцненні позиції України на світовому ринку може бути

лише перехід від екстенсивної до інтенсивної моделі зовнішньоторговельної

діяльності, яка повинна базуватися на посиленні поділу праці насамперед у

сфері високих технологій та міжнародному обміні результатами їх впровад�

ження у виробництво. 
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Глобалізація є багатовимірним процесом, який охоплює усі сфери сус�

пільної життєдіяльності, докорінно змінює принципи і характер повсякденної

людської практики [7]. Основними параметрами глобалізації є зближення різ�

них країн світу (інфраструктура, виробництво і споживання, принципи мар�

кетингу), а також процес глобалізації ринків капіталу, коли національні ринки

зі значними за обсягом операціями між країнами поєднуються у єдиний гло�

бальний ринок капіталів [1]. 

Це зумовлює підвищену увагу дослідників до проблем глобалізації еконо�

міки і національної безпеки, зокрема глобалізації економіки і технологічному

розвитку України, процесу глобалізації як рушійній силі формування глобаль�

ного соціального порядку постіндустріалізму, сучасній концепції та парадиг�

мам глобалістики і глобалізації політичного, економічного та соціального

розвитку, глобальній економічній трансформації і міжнародній економічній

безпеці.

Українські вчені [3] зазначають, що типовою тенденцією розвитку міжна�

родних економічних відносин на початку XXI ст. є інтернаціоналізація, яка

проявляється в глобалізації усіх сторін світової економіки. Глобалізація еконо�

мічного середовища України стала нагальним завданням на перспективу в

контексті дотримання національних інтересів. Процес глобалізації має відбу�

ватися не лише шляхом гармонізації з міжнародними правилами та методами

господарювання, але й потребує адаптації міжнародних стандартів до україн�

ських умов господарювання [9].

В основі економічної глобалізації лежить уніфікація й інтеграція світової

економіки та її особливий синергетичний ефект. На економіку України най�

більший вплив матимуть такі особливості глобалізаційних процесів. Глобалі�

зація високих технологій, виробництва, споживання, фінансування, кредиту�

вання веде до зростання обсягів виробництва, посилення стимулюючої кон�

куренції, зниження цін, підвищення продуктивності праці. Глобальні комуні�

кації інтелектуалізують виробництво та споживання і відкривають нову еру

глобальної економіки, яка здатна принести вибухове прискорення розвитку. З

точки зору прихильників глобалізації, цей процес «звільнює розум, збільшує

можливості, відкриває можливості проникнення в раніше закриті суспільства,

створює загальну, цілісну глобальну культуру» [8]. Так, наприклад, у другій по�

ловині ХХ ст. завдяки інтересам великих західних країн, які об'єдналися, тор�
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2.1. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ І НАСЛІДКИ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Розділ ІІ. 

Особливості розвитку України
в умовах глобалізації



гові бар'єри поступово і рішуче ліквідовувались. І якщо у 1947 р. середня тор�

гова тарифна ставка була 47%, то у 1980 р. – 6%, а в 90�х роках після прийняття

багатосторонніх торгових угод Уругвайського раунду скоротилася до 4%. За

останні 50 років світова торгівля зросла в більш як 10 разів і становить сьогодні

5 трлн. дол. США на рік [3].

Темпи росту світової економіки в 2005 р. складають 4,3% [1], що пов'язує�

ться зі зростанням обсягів світової торгівлі за умов збігу у часі фаз підйому в

економічних циклах розвитку провідних країн світу, зокрема США, Японії,

Китаю, окремих країн Латинської Америки; підвищенням прибутковості під�

приємств; стабілізацією ситуації на фінансових ринках.

Основною тенденцією на світовому валютному ринку залишається по�

вільне зниження курсу долара США до євро, викликане, насамперед, занепо�

коєнням учасників ринку збільшенням дефіциту поточного рахунку США

(близько 600 млрд. дол. США) [1]. На фондових ринках як розвинених країн,

так і країн, що розвиваються, продовжується підвищення вартості акцій. Об�

сяги прямих іноземних інвестицій до країн із перехідними економіками зрос�

тають, що пов'язується з поліпшенням загальносвітової економічної кон'юнк�

тури (посиленням економічного підйому, збільшенням корпоративних при�

бутків і підвищенням якості кредитування), а також із впливом тимчасових

чинників, зокрема, зі зниженням курсів окремих національних валют.

Продовжується значне підвищення ціни на нафту. Ця тенденція відобра�

жає, насамперед, біржовий характер ціноутворення та значний обсяг спекуля�

тивного капіталу на ф'ючерсному ринку нафти, коли трейдери значно пере�

оцінюють масштаби навіть незначних коливань у попиті та пропозиції нафти.

Іншим чинником зростання цін є поступове зниження курсу долара США.

Іноземні експерти зазначають, що довготривале утримання цін на нафту на

високому рівні матиме негативний вплив на світову економіку, оскільки внас�

лідок перерозподілу прибутків від споживачів нафти до її виробників відбува�

ється скорочення обсягів загальносвітового споживання товарів. Підвищення

цін на енергоносії впливає на ріст собівартості товарів та послуг, що зменшує

прибутковість підприємств, особливо в країнах, що розвиваються і традицій�

но характеризуються більшою енергетичною залежністю порівняно з розвине�

ними, які широко використовують енергозберігаючі технології. Водночас ви�

сокі ціни на нафту спонукають споживачів нафти шукати інші джерела енер�

гії, зокрема зріджений газ.

Ціни на неенергетичні товари також підвищилися (приблизно на 10% із

середини 2003 р. у перерахуванні на спеціальні права запозичення). Протягом

року існувала загальна тенденція до зростання цін на продукцію металургій�

ного комплексу, продукти харчування та сільськогосподарську сировину [5].

На сьогодні найбільшими ризиками для світової економіки є: дисбаланс

між значним дефіцитом поточного рахунка США та позитивним сальдо у біль�

шості інших країн (особливо Азії); збереження перешкод для лібералізації сві�

тової торгівлі в межах СОТ; ризик різкого спаду у розвитку економіки КНР;

динаміка світових цін на нафту.

Ці процеси проходять у період визнання статусу України як держави з

ринковими відносинами та вступу її до СОТ.
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За результатами дослідження процесу глобалізації проведено аналіз, здійс�

нено оцінку та визначено вплив основних зовнішніх чинників на темпи зрос�

тання економіки України і наслідки її розвитку в умовах глобалізації (табл. 1).

Таблиця 1. Вплив розвитку світової економіки на економіку України

Розділ ІІ. Особливості розвитку України в умовах глобалізаціїРозділ ІІ. Особливості розвитку України в умовах глобалізації 33
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Ðèíêè Ñó÷àñíèé ñòàí Íàñë³äêè òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó 
1 2 3 

Ðèíîê 
òðàäè-
ö³éíîãî 
åêñïîðòó 

- íåäîðîãîö³íí³ ìåòàëè òà âèðîáè ç 
íèõ – 39%, ó òîìó ÷èñë³: ÷îðí³ ìåòà-
ëè – 32%; 

- ì³íåðàëüí³ ïðîäóêòè – 14%; 
- ìåõàí³÷íå îáëàäíàííÿ, ìàøèíè òà 

ìåõàí³çìè, åëåêòðîîáëàäíàííÿ – 
10%; 

- ïðîäóêö³ÿ õ³ì³÷íî¿ òà ïîâ’ÿçàíèõ ç 
íåþ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ – 8%. 

Çàëåæí³ñòü â³ä êîí’þíêòóðè ñâ³òîâèõ 
òîâàðíèõ ðèíê³â. 

Ðèíîê 
ïðîäóêö³¿ 
÷îðíî¿ 
ìåòàëóðã³¿ 

- ö³íè íà ìåòàëîïðîäóêö³þ ñò³éê³; 
- äåô³öèò êîêñó, ùî âïëèâàº íà ôîð-

ìóâàííÿ ö³íè íà äàíó ïðîäóêö³þ; 
- çðîñòàííÿ ö³í íà åíåðãîíîñ³¿. 

- êîíñîë³äàö³ÿ àêòèâ³â ìåòàëóðã³é-
íèõ êîìïàí³é, îñê³ëüêè âèðîáíèêè 
ìàþòü ìîæëèâ³ñòü êîíöåíòðàö³¿ ô³-
íàíñîâèõ ðåñóðñ³â äëÿ çëèòòÿ ³ 
ïîãëèíàííÿ; 

- ì³æêîíòèíåíòàëüíà êîíñîë³äàö³ÿ; 
- çìåíøåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñ-

ò³ ïðîäóêö³¿. 
Ðèíîê 
ïðîäóêö³¿ 
ìàøèíîáó-
äóâàííÿ 

- â³äíîâëåííÿ âíóòð³øíüîãî ïîïèòó 
(ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ 
çàì³íè îáëàäíàííÿ òà óñòàòêóâàííÿ 
â íàôòîãàçîâîìó êîìïëåêñ³, ìåòà-
ëóðã³¿, âàæêîìó ìàøèíîáóäóâàíí³); 

- çðîñòàííÿ ïîïèòó íà çîâí³øí³õ 
ðèíêàõ. 

- ïðèçâåäå äî óïîâ³ëüíåííÿ òåìï³â 
åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ ãàëóç³; 

- ïîñèëåííÿ êîíêóðåíö³¿ äëÿ óêðà¿í-
ñüêèõ ï³äïðèºìñòâ íà íàéá³ëüø 
ïðèâàáëèâèõ ðèíêàõ çáóòó, çîêðåìà 
â êðà¿íàõ ÑÍÄ, Áëèçüêîãî Ñõîäó; 

- çðîñòàííÿ òåìï³â íàóêîâî-òåõíîëî-
ã³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ òà îíîâëåííÿ îñ-
íîâíèõ âèðîáíè÷èõ ôîíä³â ï³äïðè-
ºìñòâ ö³º¿ ãàëóç³ â Ðîñ³¿; 

- íåãàòèâíèé âïëèâ åêñòåíñèâíèõ 
ôîðì ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà íà åêî-
íîì³÷íå çðîñòàííÿ êðà¿íè [4];  

- çáåðåæåííÿ ïîçèòèâíèõ òåíäåíö³é 
ó ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî ìàøèíîáó-
ä³âíîãî êîìïëåêñó. 

Ðèíîê 
õ³ì³÷íî¿ 
ïðîäóêö³¿ 

- íèçüêà åôåêòèâí³ñòü ìåõàí³çì³â 
çàêîíîäàâ÷î¿ òà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
ï³äòðèìêè; 

- íåäîñòàòíº ô³íàíñóâàííÿ ÍÄÐ; 
- íèçüêèé ð³âåíü êàï³òàëîâêëàäåíü â 

îíîâëåííÿ îñíîâíèõ âèðîáíè÷èõ 
ôîíä³â ï³äïðèºìñòâ ãàëóç³ (íå äî-
çâîëÿº ï³äâèùèòè ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿ 
äî ñó÷àñíèõ âèìîã); 

- çðîñòàííÿ ö³í íà åíåðãîíîñ³¿. 

- ðîçì³ùåííÿ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñ-
òåé ó íîâèõ êðà¿íàõ-÷ëåíàõ ªÑ çà-
êðèâàòèìå ïëàòîñïðîìîæí³ ðèíêè 
çáóòó â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ; 

- ðîçøèðåííÿ óêðà¿íñüêîãî åêñïîðòó 
â êðà¿íè ÑÍÄ, Àç³¿ òà Ñõîäó âèçíà-
÷àòèìåòüñÿ ïîñèëåííÿì êîíêóðåí-
ö³¿ ç áîêó ðîñ³éñüêèõ òà ºâðîïåéñü-
êèõ âèðîáíèê³â; 

- âèâåäåííÿ ³ç åêñïëóàòàö³¿ âèðîáíè-
÷èõ ïîòóæíîñòåé, ÿê³ º íàäëèøêî-
âèìè íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó òà çà 
ñâî¿ìè õàðàêòåðèñòèêàìè º íåïðè-
ºìíèìè äëÿ åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê; 

- çíèæåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
ïðîäóêö³¿. 



Продовження табл. 1
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1 2 3 
Ðèíîê 
ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàð-
ñüêî¿ 
ïðîäóêö³¿ 

- íåâèçíà÷åí³ñòü ðîçâèòêó ñèòóàö³¿ 
íà ñâ³òîâîìó òà ðåã³îíàëüíèõ ðèíêàõ 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ó 
çâ’ÿçêó ç ãëîáàëüíèìè ñâ³òîâèìè 
çì³íàìè êë³ìàòó, ùî áåçïîñåðåäíüî 
âïëèâàº íà îáñÿãè óðîæàþ òà ñòàí 
ïðîäîâîëü÷î¿ áåçïåêè Óêðà¿íè; 

- íåñïðîìîæí³ñòü ñóá’ºêò³â ñ³ëüñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà â÷àñíî ðåàãóâàòè íà 
çàçíà÷åí³ ïðîöåñè îñîáëèâî ó 
êîðîòêîñòðîêîâèé ïåð³îä àáî çà  
ôîðñ-ìàæîðíèõ îáñòàâèí, ùî 
ïðèçâîäèòü äî íåäîñòàòíüîãî 
çàáåçïå÷åííÿ âíóòð³øíüîãî ðèíêó 
àãðîïðîìèñëîâîþ ïðîäóêö³ºþ òà 
ñòð³ìêîãî ñïîðàäè÷íîãî ï³äâèùåííÿ 
ö³í íà îêðåì³ ãðóïè ïðîäîâîëü÷èõ 
òîâàð³â; 

- â³äñóòí³ñòü ñèñòåìíîãî åêñïîðòó 
çåðíîâèõ òà òðàäèö³éíèõ ðèíê³â 
çáóòó; 

- çàáîðîíà åêñïîðòó ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ 
â Ðîñ³þ. 

- çì³íà êîí’þíêòóðè ñâ³òîâîãî òà 
ðåã³îíàëüíèõ ðèíê³â àãðîïðîìèñëîâî¿ 
ïðîäóêö³¿ ïðèçâåäå äî ïðîíèêíåííÿ 
íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íåÿê³ñíî¿ 
(íåñåðòèô³êîâàíî¿, ïðîñòðî÷åíî¿, 
ãåíåòè÷íî-ìîäèô³êîâàíî¿) ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ç ³íøèõ 
êðà¿í, ùî íåãàòèâíî âïëèíå íà 
ïðîäîâîëü÷ó áåçïåêó; 

- òåíäåíö³ÿ çá³ëüøåííÿ ãåîãðàô³¿ 
åêñïîðòó çåðíîâèõ (Óêðà¿íà 
åêñïîðòóâàëà çà ² ï³âð³÷÷ÿ 2006 ð. 
íà 19,3% á³ëüøå çåðíà ïîð³âíÿíî ç  
² ï³âð³÷÷ÿì 2005 ð.) [10]; 

- òåíäåíö³ÿ âòðàòè ³ñíóþ÷èõ ðèíê³â 
çáóòó ÀÏÊ; 

- çáèòêè ìîëîêî-ïåðåðîáíèê³â äîñÿãà-
þòü 60 ìëí. äîë. ÑØÀ çà òèæäåíü 
[6]. 

 

Ðèíîê 
òðàíñ-
ïîðòíèõ 
ïîñëóã 

- ÷àñòêà òðàíñïîðòíèõ âèòðàò ó 
âàðòîñò³ åêñïîðòíèõ òîâàð³â ñêëàäàº 
â ñåðåäíüîìó 10–25%, à çà îêðåìèìè 
âèäàìè òîâàð³â äîñÿãàº 30–50%;  

- íà ÒÄÊ (òðàíñïîðòíî-äîðîæíèé 
êîìïëåêñ) ïðèïàäàº ïîíàä 80% 
îáñÿãó åêñïîðòó ïîñëóã òà ìàéæå 
20% çàãàëüíîãî åêñïîðòó Óêðà¿íè; 

- ðîçâèòîê ì³æíàðîäíèõ òðàíñïîðòíèõ 
êîðèäîð³â òà âõîäæåííÿ ¿õ äî 
ì³æíàðîäíèõ òðàíñïîðòíèõ ìåðåæ. 

 

- çàãðîçà ïîñòóïîâî¿ âòðàòè ïîçèö³é 
Óêðà¿íè íà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó 
åêñïîðòó òðàíçèòíèõ ïîñëóã; 

- âèò³ñíåííÿ óêðà¿íñüêèõ  ïåðåâ³çíèê³â  
ç ì³æíàðîäíèõ òðàíñïîðòíèõ 
ìàðøðóò³â, ó òîìó ÷èñë³ ç 
äóíàéñüêîãî âîäíîãî øëÿõó; 

- ïðîòèä³ÿ Ðóìóí³¿ òà ì³æíàðîäíèõ 
åêîëîã³÷íèõ îðãàí³çàö³é ðåàë³çàö³¿ 
ïðîåêòó áóä³âíèöòâà êàíàëó  
Äóíàé-×îðíå ìîðå â óêðà¿íñüê³é 
÷àñòèí³ äåëüòè Äóíàþ; 

- ðåàë³çàö³ÿ ñóñ³äí³ìè êðà¿íàìè 
ïðîåêò³â, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ðîçâèòîê 
òðàíñïîðòíèõ ìàðøðóò³â â îáõ³ä 
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè; 

- âñòàíîâëåííÿ ÐÔ äèñêðèì³íàö³éíèõ 
òàðèô³â íà çàë³çíè÷í³ ïåðåâåçåííÿ 
âàíòàæ³â â íàïðÿìêó óêðà¿íñüêèõ 
ìîðñüêèõ ïîðò³â. 

Ðèíîê 
íàôòè òà 
ãàçó 

- äåñòàá³ë³çàö³ÿ ñâ³òîâèõ ö³í íà íàôòó; 
- àêòèâ³çàö³ÿ ðîñ³éñüêîãî ÷èííèêà, 

ÿêà âèêëèêàíà çìåíøåííÿì ó ñåðåä-
íüîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³ îáñÿã³â 
âèäîáóòêó íàôòè ó Ðîñ³¿; 
ïðàãíåííÿì Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ 
çìåíøèòè ðîëü Óêðà¿íè ó ïèòàíí³ 
òðàíñïîðòóâàííÿ ðîñ³éñüêî¿ íàôòè. 

- çá³ëüøåííÿ ÷àñòêè âèêîðèñòàííÿ â 
åíåðãåòèö³ Óêðà¿íè âóã³ëëÿ 
â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà òà  
ïðèðîäíîãî ãàçó;  

- ìàêñèìàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè 
ìîæëèâîñò³ â³ò÷èçíÿíî¿ ÿäåðíî¿ 
åíåðãåòèêè;  

- ³íòåíñèô³êàö³ÿ ðîçâèòêó ïðîãðàì 
åíåðãîçáåðåæåííÿ òà àëüòåðíàòèâíî¿ 
åíåðãåòèêè;  

- çä³éñíåííÿ äèâåðñèô³êàö³¿ íàôòîâèõ 
ïîñòàâîê â Óêðà¿íó. 



Закінчення табл. 1

Аналіз чинників впливу світової економіки на економіку країни (табл. 1)

показав, що на сьогодні найбільш сильними сторонами економіки України є

макроекономічна стабільність, порівняно висока ефективність управління

зовнішнім та внутрішнім боргом, зростання валютних резервів Національного

банку України. Це посилює інвестиційну привабливість України та сприяє

збільшенню експортного потенціалу. 

Слабкими сторонами є політична нестабільність, повільні темпи реструк�

туризації секторів промисловості, низька дисципліна платежів, високий рі�

вень корупції та впливу економіко�політичних угрупувань на діяльність уряду

та парламенту. Ці чинники стримують надходження іноземних інвестицій та

заважають підвищенню суверенного рейтингу країни з боку провідних рей�

тингових агентств.

Подальше зростання економіки України, стан якої значною мірою

залежить від зовнішньої торгівлі, традиційно залежатиме від динаміки обсягів

експорту. Найбільший вплив матимуть темпи росту ВВП Росії, економічна

ситуація в ЄС, динаміка цін на продукцію основних експортоорієнтованих

галузей та послідовність державної економічної політики.

За зменшення попиту на продукцію українського виробництва на зовніш�

ніх ринках актуалізується завдяки від розширення внутрішнього споживання

з метою уникнення різкого спаду темпів економічного розвитку України. Не�

здатність більшості галузей української економіки (більш 60%) швидко пере�

орієнтуватися на внутрішні ринки на фоні повільних темпів реструктуризації

виробничого сектору економіки України та дефіциту капіталовкладень в

умовах зростання загального попиту в країні є чинником збільшення цінової

інфляції [3].

Таким чином, незважаючи на вагомий вплив на розвиток економіки Ук�

раїни зовнішніх чинників, економічне зростання стримуватиметься внутріш�

німи чинниками, серед яких основними є зростання цінової інфляції, збіль�

шення бюджетних витрат, тиск на курс гривні. 

Для забезпечення стабільного економічного розвитку в Україні в умовах

глобалізації необхідно: 
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1 2 3 
Âàëþòíî-
ô³íàíñî-
âèé ðèíîê 

- ñòðóêòóðà   íàö³îíàëüíîãî   çîëîòîâà-
ëþòíîãî ðåçåðâó Óêðà¿íè â³äïîâ³äàº 
ñòðóêòóð³ ¿¿ ïëàò³æíîãî áàëàíñó òà 
äîçâîëÿº  äîñÿãàòè   ö³ëåé  ãðîøîâî-
êðåäèòíî¿ ïîë³òèêè êðà¿íè;  

- ó  ñòðóêòóð³   çàãàëüíîãî   òîâàðîîáî-
ðîòó  Óêðà¿íè  ç  êðà¿íàìè  ñâ³òó 
÷àñòêà ªÑ-25 ñêëàäàº áëèçüêî 35%;  

- â³äáóâàºòüñÿ ïîñòóïîâå çá³ëüøåííÿ 
÷àñòêè ºâðî ó ñòðóêòóð³ ïëàò³æíîãî 
áàëàíñó Óêðà¿íè;  

- ðîëü ºâðî ÿê çàñîáó íàêîïè÷åííÿ íà 
äåðæàâíîìó ð³âí³ º çíà÷íî ìåíøîþ 
çà ïîòåíö³éíó.  

- çá³ëüøåííÿ  ÷àñòêè  ºâðî  ó   ì³æíà-
ðîäíèõ ðîçðàõóíêàõ;  

- çá³ëüøåííÿ ÷àñòêè ºâðî â ñòðóêòóð³ 
íàö³îíàëüíèõ çîëîòîâàëþòíèõ 
ðåçåðâ³â êðà¿í ñâ³òó;  

- ï³äâèùåííÿ ïðèâàáëèâîñò³  ºâðî 
ùîäî äîëàðà ÑØÀ ÿê ô³íàíñîâîãî 
àêòèâó. 



� на ринку АПК розробити та впровадити чіткий механізм надання та

контролю дотацій, систему пільгового кредитування; розробити програму під�

тримки фермерських господарств; прискорити процес формування організа�

ційно�технічної бази експортоорієнтованої системи продовольчого маркетин�

гу; впровадити системний експорт зернових і стимулювати збут сільськогос�

подарської продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;

� на ринку газу збільшити фінансування на дослідження власних природ�

них запасів газу; запроваджувати економні технології використання природ�

ного газу; здійснювати пошук альтернативних джерел постачання газу;

� на нафтовому ринку активізувати систему нафтових ф'ючерсів; здійсню�

вати розробку шельфу Чорного та Азовського моря переважно державними

нафтогазодобувними компаніями;

� на ринку транспортних послуг здійснити реформування правових основ

транзиту, що дасть змогу задіяти транспортерів із російських та білоруських за�

лізниць; активізувати інвестиційну політику у сфері будівництва нафтопрово�

дів; задіяти механізм роботи флоту за довгостроковими фрахтовими контрак�

тами, що забезпечить додаткові надходження до зведеного бюджету (близько

135 млн. грн. єдиного податку на дедвейт та близько 50 млн. грн. податку з до�

ходів фізичних осіб плавскладу берегового персоналу) [2];

� на ринку продукції машинобудування підвищити конкурентоспромож�

ність продукції за рахунок впровадження інтенсивних форм розвитку вироб�

ництва, яке зумовлює скорочення тривалості відтворювальних процесів виготов�

лення товарів; здійснити заходи щодо розширення випуску наукоємної продукції;

� вміло застосувати заходи щодо підтримки національного виробництва,

узгоджені з міжнародними нормами регулювання торгівлі, які діють у системі
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Формування і розвиток постіндустріального суспільства потребує нових

методологічних підходів до проблеми удосконалення гуманістичного типу

суспільства, довгострокової стратегії країни, конкурентоспроможності держа�

ви в умовах глобалізації. Зміни в ідеології є орієнтиром змін і в показниках

якості життя. Якщо в середині ХХ ст. якість життя оцінювалась, насамперед,

величиною внутрішнього валового продукту на душу населення країни, то в

ХХІ ст. – системою показників, які характеризують різноманітні сторони жит�

тя громадян, тобто системи показників конкурентоспроможності держави.

Підвищення національної конкурентоспроможності сьогодні стало полі�

тичним пріоритетом для багатьох країн світу. У сучасних умовах конкуренто�

спроможність є однією з основних категорій, активно використовуваних у

теорії і практиці господарювання. З огляду на її роль у системі економічних

знань, дослідженню конкурентоспроможності присвячено багато робіт. При�

чому кожна з них орієнтована на аналіз конкурентоспроможності окремих

економічних суб'єктів, у якості яких найчастіше розглядаються види продук�

ції, підприємства, галузі, а також господарство в цілому або окремий сектор в

національній економіці.

Світова економічна спільнота оцінює конкурентоспроможність націо�

нальної економіки за цілим набором показників макро� та мікроекономічного

характеру, які відображають не тільки стан економіки в цілому, але й тенденції

розвитку окремих регіонів, областей, міст, підприємств, що зумовлюють еко�

номічний розвиток і рівень добробуту населення.

Розробкою теоретично�методологічних проблем у цьому аспекті займаю�

ться багато вітчизняних вчених, таких як, О. Амоша, Д. Богиня, А. Гальчинсь�

кий, В. Геєць, О. Грішнова, А. Кінах, Д. Ратніков, В. Семиноженко та інші. Ос�

нови дослідження конкурентоспроможності закладені в роботах П. Друкера,

М. Портера, Д. Поланда, Д. Рікардо, А. Сміта, Ф. Хайєка, Й. Шумпетера. Ра�

зом з тим, сучасним науковцям ще залишається достатнє поле для розробки

питань конкурентоспроможності як на мікро�, так і на макрорівнях.

Так М. Портер підкреслює, що національна конкурентоспроможність є

одним з центральних предметів стурбованості уряду та галузі в кожній державі

[10, 166]. Але не дивлячись на всі дискусії, дебати та публікації за цією темою,

до теперішнього часу не існує єдиної теорії, яка пояснює конкурентоспро�

можність в національних масштабах. На жаль, не існує загальноприйнятого

визначення конкурентоспроможності країни.

Деякі науковці розглядають конкурентоспроможність країни як катего�

рію макроекономіки на засадах таких домінуючих факторів, як валютний

курс, дефіцит бюджету, відсоткові ставки. Але цікавою особливістю країн є те,

що враховуючи свій потенціал вони виходять на високі показники рівня жит�

тя, не дивлячись на дефіцит бюджету (Японія, Італія, Південна Корея); високі

відсоткові ставки (Італія, Південна Корея) [10].

2.2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ



Інші розглядають конкурентоспроможність на засадах наявності дешевої

робочої сили. Автор не завжди погоджується з цим положенням, аргументу�

ючи, що Німеччина, Швейцарія та Швеція досягли розквіту і при високій за�

робітній платні та нестачі робочої сили. Хіба країна не прагне до підвищення

заробітної платні своїх працівників, соціального захисту в результаті підви�

щення конкурентоспроможності?

Існують різні визначення поняття «конкурентоспроможність»: 

� це механізм розвитку [15];

� це здатність відповідати вимогам конкурентного ринку, середовища [11];

� це динамічний процес, який передбачає конкуренцію [1];

� це здатність країни підтримувати високі показники зростання та зайня�

тості протягом тривалого проміжку часу [18]; 

� здатність національної економіки виробляти і споживати товари й пос�

луги в умовах конкуренції з товарами і послугами, виробленими в інших краї�

нах, при цьому результатом конкуренції повинно бути зростання рівня життя

населення при дотриманні міжнародних економічних стандартів [7]. 

Тлумачення терміна «конкурентоспроможність» безпосередньо пов'язане

зі змістом поняття «конкуренція» (від лат. сoncurrentia – змагання, суперницт�

во, боротьба за досягнення кращих результатів). Конкуренція як економічна

категорія – це цивілізована, легалізована форма боротьби за існування та один

з найбільш дієвих механізмів відбору і регулювання у ринковій економіці [11].

Сьогодні основне завдання кожного дослідника, який вивчає питання кон�

курентоспроможності, полягає у пошуку джерел, складових частин і критеріїв її

оцінки. В умовах розвитку і зміцнення ринкових відносин конкурентна боротьба

між суб'єктами господарювання за одержання додаткового прибутку посилюєть�

ся і набуває різноманітних форм. М. Портер підкреслює, що коли ми асоціюємо

конкуренцію з розвинутою економікою, то забуваємо, як багато змін сталося у

державах, які займають провідні позиції у світовій економіці. Зникнення карте�

лів та потужних економічних блоків, з одного боку, та посилення конкуренції –

з другого, пов'язані з відомим економічних проривом Німеччини та Японії після

другої світової війни. Найбільш конкурентоспроможні галузі економіки Японії

ті, що розвивалися завдяки посиленню внутрішньої конкуренції. У США протя�

гом ХХ ст. спостерігається найвищий рівень конкуренції [10].

Конкурентоспроможність передбачає суперництво, тобто конкуренцію. З

огляду на це, конкурентоспроможність є здатністю суб'єкта господарювання

(підприємства, фірми, галузі, держави) господарювати ефективніше, ніж інші

суб'єкти�конкуренти у визначеному сегменті ринку. Досягнення конкуренто�

спроможності у визначений момент часу та сегменті ринку означає її досяг�

нення у подальшому та в іншому ринковому сегменті. В економічній сфері су�

перництво набуває форми економічного змагання суб'єктів господарювання.

Дуже болісно, що Україна, за даними Світового економічного форуму в

Давосі, займає 84�е місце по показнику конкурентоспроможності серед 102

країн, що необхідність виправлення такої ситуації спонукає до розробки меха�

нізму формування конкурентоспроможності окремих галузей народного гос�

подарства одночасно і на зовнішньому, і на внутрішньому ринках з урахуван�

ням їхньої специфіки та суперечливості.
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Дотепер у процесі формування законодавчої бази з питань зовнішньоеко�

номічної діяльності держави не створено необхідних економічних умов для

вдосконалення взаємозв'язку зовнішнього і внутрішніх ринків. Крім того, в

Україні традиційно зосереджувалась увага на опрацювання питань щодо до�

сягнення короткострокової конкурентоспроможності лише по окремих то�

варних позиціях. Порівняно спрощений спосіб забезпечення узгодженості

інтересів експортерів й імпортерів не дає всебічного уявлення про особливості

формування загальних структурних засад конкуренції такого досить складно�

го компонента як галузь.

Недосконалі правові основи зовнішньоекономічної діяльності неефек�

тивні методи тарифного й нетарифного регулювання експортно�імпортних

операцій в Україні не сприяють підвищенню конкурентоспроможності вітчиз�

няної продукції. Крім того, недоліки у взаємозв'язках зовнішнього і внутріш�

нього ринків, застосуванні світових цін, визначенні митної вартості товарів та

ставок мита при імпорті товарів, які створюють перешкоди в ефективному ви�

користанні природно�економічного потенціалу, здійсненні антидемпінгових і

антисубсидовних заходів щодо імпортних операцій, посилюють елементи сти�

хійності та випадковості у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

М. Портрер підтверджує: «Національний розквіт не успадковується – він

створюється. Національний розквіт не просто виростає із природних ресурсів,

робочої сили, відсоткових ставок, як стверджується в класичній економіці»

[10, 162]. Конкурентоспроможність конкретної нації залежить від здатності її

промисловості вводити інновації та модернізуватися. Компанії досягають ко�

ристі від присутності на ринку сильних суперників, агресивних постачальни�

ків і вимогливих місцевих споживачів. З цих причин в умовах глобалізації,

коли конкуренція в світових масштабах все збільшується, роль держав стає все

більш важливою.

Таким чином, конкурентоспроможність – багатогранна і багаторівнева

категорія, яка в ринкових умовах стає інтегральною характеристикою госпо�

дарюючого суб'єкта щодо його відповідальності об'єктивним (зовнішнім від�

носно нього) економічним умовам. Конкурентоспроможність в загальному

розумінні – це здатність певного суб'єкта конкурувати, тобто змагатися і ви�

гравати за рахунок притаманних цьому суб'єктові [5].

Конкурентоспроможність є складною економічною категорією, яку мож�

на розглядати на різних рівнях (рис. 1).

Рис. 1. Взаємозв'язок і розвиток категорії «конкурентоспроможність»
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Усі ці рівні взаємозалежні, а оцінка їхнього стану визначається, насампе�

ред, здатністю конкретних виробництв випускати конкурентоспроможні то�

вари. Отже конкурентоспроможність об'єктів більш низького рівня є складо�

вою частино конкурентоспроможності об'єктів, які відносяться до більш ви�

соких рівнів і ієрархії. Тому саме конкурентоспроможність продукції безпосе�

редньо чи опосередковано визначає рівень конкурентоспроможності об'єктів

більш високого рівня.

В науковій літературі даються різні трактування конкурентоспроможності

як економічної категорії, наприклад наступні [6; 9]:

Конкурентоспроможність – це ступінь, з якою нація при справедливих

умовах вільного ринку виробляє товари і послуги, які задовольняють світовим

вимогам і при цьому збільшує доходи своїх громадян.

Конкурентоспроможність – це здатність товару чи послуги витримати по�

рівняння з аналогічними товарами і послугами інших виробників при збере�

женні середньої ринкової ціни.

Конкурентоспроможність – це властивість об'єкту, характеризуючого сту�

пінь задоволення конкретної потреби у порівнянні з найкращими аналогічни�

ми об'єктами, що запропоновані на даному ринку чи конкурентоспромож�

ність це властивість витримувати конкуренцію порівняно з аналогічними

об'єктами в умовах конкретного ринку.

Конкурентоспроможність персоналу – це головний показник адаптив�

ності до ринку праці.

Д. Богиня розглядає конкурентоспроможність робочої сили як «...сукуп�

ність якісних і вартісних характеристик специфічного товару «робоча сила»,

що забезпечують задоволення конкретних потреб роботодавців, у тому числі

державних підприємств, у працівника певної кваліфікації (професії)» [4]. Це

визначення є на сьогодні найбільш об'єктивним, але в ньому не враховуються

усі інтереси та потреби, що формують і опосередковують процес залучення

робочої сили до праці. Тут до уваги беруться лише інтереси споживачів робочої

сили, а суспільні інтереси та інтереси самих носіїв робочої сили не представ�

лені. 

В наш час висококваліфіковані, мотивовані, професійно мобільні праців�

ники стають основним чинником як виробництва, так і визначальним чинни�

ком соціально�економічного прогресу на всіх рівнях. Як на інших ринках, на

ринку праці загострюється конкуренція серед найманих працівників – за най�

вигідніші умови трудових послуг, і серед роботодавців – за найефективніший

людський капітал. Тому поняття конкурентоспроможності стає узагальненою

характеристикою відповідності ринковим умовам і стосовно людського фак�

тора виробництва, а визначення, достовірне вимірювання і програмоване під�

вищення цієї характеристики стає важливим завданням управління людськи�

ми ресурсами на всіх рівнях заради досягнення найвищої соціально�економіч�

ної ефективності людської діяльності [5].

Автор підтримує розкриття категорії конкурентоспроможності М. Порте�

ром [10]. В якості основи системного підходу до проблеми конкурентоспро�

можності він розробив підхід, який складається з того, що на конкурентоспро�

можність країни (галузі, підгалузі, підприємства) впливають 4 групи факторів: 



1) параметри попиту, які визначають можливості реалізації продукції, а

також границі можливих змін цін на неї; 

2) наявність конкурентного середовища, що стимулює до постійного по�

шуку нового, підвищення якості і ефективності виробництва; 

3) параметри факторів, що використовуються в процесі виробництва, –

сировина, матеріали, енергія, робоча сила; 

4) наявність родинних і підтримуючих галузей, пов'язаних з основними

конкурентоспроможними галузями, тобто тих галузей, які дозволяють

максимально підвисити якість продукції в широкому розумінні слова.

Конкурентоспроможність на національному рівні – це постійне підтрим�

ка продуктивності праці на більш високому, ніж у конкурентів рівні, завдяки

використанню винаходів та впровадження інновацій. Інноваційна модель

економіки складається з технологічного та людського капіталу. Досвід країн,

які займають провідні позиції рейтингів з конкурентоспроможності говорить

про те, що вкладати потрібно, насамперед, у людський капітал. 

За джерелами Всесвітнього банку та Міжнародної організації праці вало�

вий внутрішній продукт (ВВП) в перерахунку на одну годину роботи в Україні

зростає (рис. 2). 

Рис. 2. Ріст продуктивності праці в Україні [2]

Але на жаль, продуктивність праці в Україні набагато нижча порівняно з

її західними сусідами (рис. 3).

Рис. 3. Продуктивність праці в Україні порівняно із західними країнами [2]
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Деякі вітчизняні вчені підкреслюють, що в Україні діє неправильна

модель конкурентоспроможності – замість випуску високоякісних товарів –

виробляються дешеві товари. Для зміни моделі необхідно кваліфікована

робоча сила, тобто держава повинна приділяти увагу оплаті праці, якості та

структурі освіти [2].

Якщо взяти заробітну плату в євро по всім країнам Центральної та Східної

Європи і поділити на розрахований рівень національного ВВП на одного зай�

нятого, то Україна програє в заробітній платі всім країнам, крім Болгарії, на�

багато більше, ніж по продуктивності праці (найбільше – Словенії та Чехії).

Це свідчить про те, що ступінь експлуатації в Україні вищий, робоча сила не�

дооцінюється.

Питома вага оплати праці в Україні не відповідає стандартам середньоєв�

ропейської величини (рис. 4). На жаль, за прогнозами експертів економічний

ріст України в 2007 р. складає 6% , а інфляція – 11% [3].

Рис. 4. Питома вага оплати праці найманих робітників в Україні [2; 16]

Для аналізу стану конкурентоспроможності України розглянемо показ�

ники глобального індексу конкурентоспроможності України та десяти най�

більш близьких за рейтингом країн у 2005–2006 рр. (табл. 1).

Таблиця 1. Глобальний індекс конкурентоспроможності [16]

Отже, в Україні спостерігається зниження конкурентоспроможності за

2006 р. (з 68 на 78 місце у рейтингах глобального індексу конкурентоспромож�
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Âàëîâèé ïðèáóòîê,
çì³øàíèé ïðèáóòîê
Ïîäàòêè çà âèíÿòêîì
ñóáñèä³é
Îïëàòà ïðàö³ íàéìàíèõ
ðîá³òíèê³â

Ñåðåäí³é ð³âåíü îïëàòè 
ïðàö³ ïî êðà¿íàì ªÑ  

Ðîêè 2006 2005 
Êðà¿íà Ïîçèö³ÿ ó ðåéòèíãó  Çíà÷åííÿ Ïîçèö³ÿ ó ðåéòèíãó  

Óðóãâàé 73 3,96 70 
Ïåðó 74 3,94 77 

Ãâàòåìàëà 75 3,91 95 
Àëæèð 76 3,90 82 
Â'ºòíàì 77 3,89 74 
Óêðà¿íà 78 3,89 68 

Øð³-Ëàíêà 79 3,87 80 
Ìàêåäîí³ÿ  80 3,86 75 
Áîòñâàíà 81 3,79 72 
Â³ðìåí³ÿ 82 3,75 81 

Äîì³í³êàíñüêà Ðåñïóáë³êà  83 3,75 91 
 



ності). Так, за даними світового економічного форуму в 2001 р. за цим по�

казником Україна зайняла 69�е місце серед 75 досліджуваних країн, в 2005 р. –

84�е місце серед 117 країн, а в 2007 р. – 71�е серед 132 країн. Практично це

означає, що конкурентоспроможність вітчизняної економіки не підвищилася.

Для покращення ситуації необхідно вдатися до жорсткішої політики з метою

інвестування інноваційних проектів фінансів, зниження інфляції та створен�

ня розширеного простору для вдосконалення інфраструктури країни, впрова�

дити низку реформ для покращення економіко�правового середовища та ін�

вестиційно�інноваційного клімату. Проте в Україні дотепер зберігається неза�

довільна ситуація в сфері інвестування (див. рис. 5).

Рис. 5. Вкладення інвестицій у ріст реального ВВП України [3; 8]

Таблиця 2. Показники, на яких базується індекс
конкурентоспроможності України у 2005–2006 рр. [8]

Треба враховувати, що у світовій практиці при прогнозуванні економічної

динаміки економісти враховують політичний чинник. Політична невизначе�

ність – одна з причин зниження ВВП. Стратегія економічного розвитку Украї�

ни передбачає спочатку реалізацію антикризових заходів, а потім приведення
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Ïîêàçíèêè  2005  2006 
²íñòèòóö³¿ 104 92 

²íôðàñòðóêòóðà  69 58 
Ìàêðîåêîíîì³êà  74 65 
Çäîðîâ'ÿ òà îñâ³òà  94 90 

Âèùà îñâ³òà 48 41 
Åôåêòèâí³ñòü ðèíê³â  80 73 

Òåõíîëîã³÷íà ãîòîâí³ñòü  90 87 
«Ñêëàäí³ñòü» á³çíåñó 76 68 

²íîâàòèâí³ñòü  73 54 
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економіки в постіндустріальний стан. У цілому можна говорити, що політика

конкурентоспособності в Україні вимагає серйозного коригування з метою

уникнення її протидії еволюційним процесам у світовій економіці. Проведена

демонополізація економіки України практично унеможливила розробку і впро�

вадження у виробництво технологічних інновацій, які вимагають великих ви�

трат, що не під силу дрібним підприємствам. Ця обставина особливо посилює�

ться тим, що сфера науки в Україні залишилася майже нереформованою, тому

розрив між нею та виробництвом внаслідок такої політики ще збільшився [3]. 

Підсумовуючи, проблеми конкурентоспроможності, ефективності в

Україні, постає дуже гостро і залишається невирішеною.
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Для структурно�збалансованого розвитку України в умовах глобалізації та

кардинального підвищення конкурентоспроможності українських товарови�

робників необхідно розробити оновлений комплексний сценарій інновацій�

но�інвестиційного розвитку промислового виробництва, який буде узгодже�

ний з іншими макроекономічними сценаріями розвитку економіки в цілому

та відповідатиме стратегії євроінтеграції. 

До інвестиційно�інноваційної діяльності у промисловості необхідно від�

носити всю діяльність в рамках інноваційного процесу, а також маркетингові

дослідження ринків збуту і пошук нових споживачів; інформацію про можли�

ве конкурентне середовище і споживчі властивості товарів конкуруючих фірм;

пошуки новаторських ідей і рішень, а також партнерів по впровадженню і фі�

нансуванню інноваційного проекту. Всі ці види діяльності представляють ін�

новаційний сектор, тобто область діяльності виробників і споживачів іннова�

ційної продукції (робіт, послуг), що включає фінансування створення і роз�

повсюдження інновацій.

З макроекономічної точки зору інноваційно�інвестиційний процес в сус�

пільному відтворенні є невід'ємним та постійно діючим фактором, а не одно�

разовим актом. Виходячи з цього, інновації та інвестиції повинні бути взаємо�

пов'язані між собою не тільки організаційно�технологічно, а й фінансово�

хронологічно. В іншому випадку,наприклад, модернізація виробничої бази

може привести до своєрідного техніко�технологічного парадоксу, який можна

пояснити на прикладі української металургійної промисловості, в основні

фонди зношені на 75–80%, а технології відповідають, здебільшого рівню тре�

тього укладу. При впровадженні інновацій в цій галузі орієнтуються на макси�

мізацію прибутку від інвестицій та мінімізацію строку окупності. Як правило,

проекти, які не мають швидкої окупності та вимагають суттєвих інвестицій,

хоча забезпечують в перспективі інноваційну модернізацію в галузі, не мають

шансів на впровадження. Проте слід відмітити, що проекти першого типу, в

основному, короткострокові, а це вимагає наступної модернізації через неве�

ликий проміжок часу. 

Наприклад, у Національному агентстві України з питань забезпечення

ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) вважають, що дер�

жава має вкладати кошти і розвивати ті проекти, окупність яких не перевищує

5–10 років. До розряду важкоокупних проектів віднесено інноваційні проекти

в сонячній та вітровій енергетиці, а також одержання біодизельного палива. У

той же час, спеціалісти Мінпаливенерго розглядають перспективи сонячної і

вітрової енергетики в країні як один із пріоритетних напрямів розвитку нетра�

диційних відновлюваних джерел енергії у державі.

Таким чином, існує внутрішня суперечність між ефективністю інновацій�

ного і інвестиційного компонентів. Очевидно, що з точки зору перспективно�
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ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ



го бачення процесу відтворення більш прийнятним є варіант інновацій, який

дозволяє виробництву використовувати можливості нових технологій на три�

валих часових інтервалах та робить його більш стійким до коливань кон'юнк�

тури ринку. Це вимагає пошуку найбільш ефективних механізмів фінансуван�

ня залежно від організаційних форм перебігу інноваційного процесу на під�

приємствах.

Інноваційний сектор економіки містить декілька сегментів. По�перше, це

корпоративні структури, куди входять науково�дослідні підрозділи крупних

компаній або їх внутрішні венчури, що є інноваційними підприємствами,

виділеними з складу корпорації на період створення і комерційного освоєння

нововведення і керовані через спеціальні відділи. По�друге, державні струк�

тури, зокрема учбові заклади, університетські дослідницькі центри тощо. По�

третє, малі венчурні інноваційні підприємства.

Згадані підприємства є інноваційними лідерами в промислових галузях

двох типів: у динамічних, з швидко змінною технологією, і в таких, що тільки

зароджуються (у решті галузей, як правило, інвестиційно�інноваційний роз�

виток здійснюють крупні компанії). Наприклад, у сфері програмного забезпе�

чення 98% фірм – малі; у галузі оптоелектроніки – 97%; у наукоємкому сервісі

і сфері контролю і вимірювань – по 96%.

Визначальну роль в становленні інноваційного підприємництва поклика�

на відіграти система інститутів його підтримки, або інноваційна інфраструк�

тура. До інноваційної інфраструктури включаються організації, фірми,

об'єднання, що охоплюють весь цикл здійснення інвестиційно�інноваційної

діяльності від генерації нових науково�технічних ідей і до випуску і реалізації

наукоємкої продукції, що є сукупністю взаємозв'язаних і взаимодоповнюючих

один одного систем і відповідних їм організаційних елементів, необхідних і

достатніх для ефективного здійснення даних видів діяльності. Прикладами

елементів такої інфраструктури є інноваційні центри, інкубатори, технопарк�

и, технополіси, кластери, консалтингові і навчальні фірми.

Ринкова орієнтація інноваційної інфраструктури визначає її здатність за�

безпечувати виконання всіх своїх функцій в умовах сучасної ринкової еконо�

міки і можливості швидкої адаптації до постійних динамічних змін. Кінцевою

метою формування такої інфраструктури повинно бути не просто створення

конкретних суб'єктів господарювання для ефективнішого ведення ними нау�

ково�технічної і інноваційної діяльності, а забезпечення здійснення їх сукуп�

ної діяльності на користь суспільства, включаючи подолання спаду вироб�

ництва, його структурну перебудову і зміну номенклатури продукції, що ви�

пускається, посилення її конкурентоспроможності і привабливості для внут�

рішнього і зовнішнього ринків, створення нових робочих місць і збереження

науково�технічного потенціалу [3, 413].

Для цього в США і деяких країнах Західної Європи використовуються на

практиці вже не одне десятиліття механізми венчурного фінансування підпри�

ємницьких проектів, і вони набувають в останні роки все більш широкого

розповсюдження. Спільний світовий ринок венчурного капіталу (за оцінками

спеціалістів ОЕСР) перевершив на початку ХХІ століття 300 млрд. дол. США.

За один тільки 2006 р. нові інвестиції венчурного капіталу в США склали
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близько 40 млрд. дол. США, а на європейському континенті – майже 45 млрд.

дол. США.

Зазначимо, що результати цілеспрямованого державного регулювання в

даній області добре видно на прикладі країн Західної Європи, які до початку

80�х років помітно відставали від США за сумарним обсягом акумульованого

з різних джерел і працюючого на економіку венчурного капіталу, а вже в

1991 р. разом узяті не тільки наздогнали, але і обійшли американців. 

Наприклад, уряд Франції останнім часом інтенсифікує інвестиційно�

інноваційні процеси, створивши для цього спільно з промисловістю фонд

ризикового капіталу Sofaris з 60–65% державних капіталовкладень. У країні

вже понад 30 років практикуються своєрідні фінансові товариства нововве�

день, які різними способами (спільний капітал, позики, оплата поточних

рахунків інноваційних фірм тощо) беруть участь в інвестуванні нововведень за

умов податкових пільг (прискорена амортизація, звільнення від податків

частини прибутку тощо) [1, 16]. 

Значення фінансового чинника зростає удвічі, якщо йдеться про нові

наукоємкі розробки. Подібні проекти звичайно розраховані на декілька років,

вимагають великої підготовчої роботи і інвестицій, які на відміну від торгово�

закупівельних операцій почнуть приносити хоч якусь віддачу далеко не

відразу (зазвичай після декількох років напруженої роботи в новому напрямі).

Але навіть якщо підприємець володіє достатніми фінансовими ресурсами, він

повинен ретельно продумати і врахувати всі наслідки можливого невдалого

завершення проекту, оскільки реалізація будь�якого крупного проекту,

особливо пов'язаного із здійсненням науково�технічних нововведень, неми�

нуче пов'язано з високим ступенем ризику. 

Світова практика доводить, що не дивлячись на найретельніший відбір, з

кожних 10 розпочатих проектів приблизно 4–5 закінчуються повною невда�

чею, 3–4 приводять до появи життєздатних, але малоприбуткових фірм і лише

1–2 проекти дають дійсно блискучі результати, ради яких, власне кажучи, і

існує венчурний бізнес. Саме завдяки таким успішно реалізованим проектам

забезпечується в середньому висока норма прибутку інвесторів. 

Об'єктивна економічна логіка зумовлює необхідність розробки та прий�

няття таких організаційно�управлінських рішень, які, з одного боку, сприяють

реалізації багатообіцяючих, але ризикованих інноваційних підприємницьких

проектів (у тому числі пов'язаних з комерціалізацією найважливіших науково�

технічних досягнень), а з іншого боку – дозволяють мінімізувати фінансовий

ризик окремих інвесторів, зберігаючи при цьому їх зацікавленість в досяг�

ненні поставленої підприємцем мети. Цей підхід матеріалізувався у венчурних

механізмах фінансування підприємницьких проектів Крім урахування висо�

кого ступеня ризику, американська модель венчурного бізнесу має ряд харак�

терних відмінностей від інших, більш розповсюджених механізмів фінансової

підтримки підприємницьких проектів, наприклад, від традиційних банківсь�

ких операцій по кредитуванню. Зосередимо увагу на тих особливостях, які

створюють потенціальні можливості застосування даної моделі у вітчизняній

промисловості. 
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Перша особливість пов'язана з тим, що венчурні фонди, як жоден інший

інвестор (хіба що за винятком держави) готові вкладати засоби в нові наукоєм�

кі розробки. Навіть тоді, коли їх супроводжує високий ступінь невизначеності.

Адже саме тут прихований найбільший потенційний резерв отримання при�

бутку. 

Активна участь інвесторів в управлінні проектами, які фінансуються, на

всіх етапах їх здійснення, починаючи з експертизи ще «сирих» підприємниць�

ких ідей і закінчуючи забезпеченням ліквідності акцій новоствореної фірми, є

другою принциповою відмінністю венчурного бізнесу від, наприклад, тради�

ційних операцій з видачі комерційних кредитів. 

Третя принципова особливість полягає в тому, що у разі венчурного

фінансування необхідні засоби можуть надаватися під перспективну ідею без

гарантованого забезпечення наявним майном, заощадженнями або іншими

активами підприємця. Єдиною заставою служить заздалегідь визначена частка

акцій вже існуючої або такої, що тільки створюється фірми. Якщо фірма буде

успішно розвиватися інвестор зможе на певному етапі продати свою частку

акцій і в результаті повернути не тільки вкладені у проекти кошти, але і одер�

жати суттєвий прибуток. Якщо ж проект провалиться, а такий результат

виключити наперед у багатьох випадках просто неможливо, максимум на що

претендуватиме інвестор, це частина активів даної фірми, в зареєстрованому

статутному капіталі. 

Більше того, на відміну від традиційних прямих інвестицій із самого

початку допускається можливість втрати вкладених засобів, якщо проект, що

фінансується, не принесе після своєї реалізації очікуваних результатів. Інвес�

тори венчурного капіталу йдуть на розділення всієї відповідальності і фінансо�

вого ризику разом з підприємцем. 

Проте не слід думати, що інвестори венчурного капіталу йдуть назустріч

підприємцю виходячи з альтруїстичних переконань. Навпаки, інтерес інвесто�

рів якраз і полягає в тому, щоб одержати від своїх капіталовкладень прибуток,

який буде істотно вищий, ніж при розміщенні вільних фінансових ресурсів на

банківських депозитах або їх вкладенні в державні цінні папери з фіксованим

доходом. Наприклад, за опублікованими у 2005 р. в журналі «Форчун» даними

обстеження американських фондів, що спеціалізувалися на здійсненні

ризикових капіталовкладень, їх середня норма прибутку до оподаткування

складала в 1970–1980 рр. 25,4% у р., в 1980–1990 рр. – 37,5% у р., в 2004 р. –

51%. Це дуже високі за мірками реального сектору ринкової економіки показ�

ники, що набагато перевищують аналогічні показники, наприклад, у машино�

будівній промисловості США на тому ж відрізку часу. 

Тому до ухвалення остаточного рішення про участь у венчурному фінан�

суванні конкретних ідей і розробок проводиться велика попередня робота по

вивченню рівня підготовки і особистих якостей підприємця, аналізу представ�

леного бізнес�плану, оцінці супутніх ризиків і можливих шляхів їх зменшення.

На це націлена відпрацьована за багато років на практиці технологія відбору і

супроводу ризикових інвестиційних проектів, що увібрала в себе рекомендації

науки управління, особистий досвід і інтуїцію професіоналів венчурного

бізнесу. 
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Привабливі ідеї комерційного використання нових наукових розробок і

спеціалізовані фірми для їх реалізації нерідко виникають на базі крупних

дослідницьких установ і університетів при найбезпосереднішій участі провід�

них учених. Навколо таких центрів звичайно спостерігається підвищена

концентрація венчурного капіталу. Не випадково він зіграв таку помітну роль

у формуванні відомих наукових парків США: Кремнієвої Долини в районі

Стенфордського університету і Шосе №128 в районі Гарвардського універси�

тету і Массачусетського технологічного інституту. 

У другій половині 80�х років у області мікроелектроніки, інформатики,

обчислювальної техніки і зв'язку було зосереджено більше 60% ризикового

капіталу США. На початку ХХІ століття американські венчурні фонди актив�

но вкладали свої засоби в розробку програмного забезпечення, обчислюваль�

ну техніку, телекомунікаційне і медичне устаткування. В цей же час в країнах

Західної Європи інвестори ризикового капіталу віддавали перевагу більш

традиційним проектам в оброблювальній промисловості, сфері послуг,

випуску споживчих товарів і продукції виробничого призначення. 

Але у рамках ЄС успішно реалізується програма з вивчення і розповсюд�

ження найбільш ефективної практики роботи малих високотехнологічних

компаній. Як показало дослідження експертів Євро комісії (ЄК), компанії, що

звернулися до використання методології, розробленої фахівцями ЄС, економ�

лять до 250 тис. євро на витратах, пов'язаних з дослідженнями, розробками й

інноваціями. Нині за підтримки ЄК заснована спеціальна асоціація венчур�

них фондів – високотехнологічних компаній, що займаються фінансуванням

в єврокраїнах, адже ними все більш уваги надається проблемам створення

регіональних науково�інноваційних структур. Відповідно до інноваційної

програми ЄС перші такі центри відкриватимутся в мегаполісах Європи. У

деяких з них, наприклад, у Мілані й Мюнхені, щорічно виникає не менше

500 нових високотехнологічних компаній. За оцінками ЄК тільки в ФРН роз�

робкою програмового забезпечення зайнято понад 25 тис. компаній. Однак

європейські експерти занепокоєні тим, що нині у країнах ЄС кількість учених

і інженерів, зайнятих у сфері промислових НДДКР складає всього 0,25% від

загального числа зайнятих, що майже втричі менше аналогічного показника у

США (0,6%) [5, 8].

Найпростіша організаційна форма венчуру допускає пряме фінансування

інвестором інноваційного проекту, що його зацікавив. Така форма пов'язана з

найбільшим фінансовим ризиком, проте обіцяє інвестору при успішному

завершенні проекту і найвищі прибутки. У разі науково�технічних проектів

вона використовується на практиці, головним чином, крупними інвесторами,

але на завершальних і менш ризикованих стадіях інноваційного циклу. 

Як показують спеціально проведені зарубіжні дослідження, в процесі

вироблення інвестиційних рішень чинник ризику звичайно переважує чин�

ник потенційної вигоди. Саме тому інвестори ризикового капіталу вважають

за краще диверсифікувати свої зусилля, розподіляючи фінансовий ризик і

майбутній прибуток. 

Більш розвиненою формою венчурних інвестицій є диверсифікація, яка

може здійснюватися в таких основних формах. По�перше, інвестор не дові�
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рить всі кошти одному підприємцю, а розподілить їх між невеликим числом

різних проектів. Завдяки цьому невдалий результат одного або декількох капі�

таловкладень, що наперед прогнозується, компенсуватиметься за рахунок ін�

ших, успішніших інвестицій. По�друге, інвестори ризикового капіталу можуть

піти на спільне фінансування великих і перспективних підприємницьких

проектів. Крім зменшення суми, якою ризикує кожен окремий інвестор, це

створює загальну зацікавленість в успішному завершенні проекту і забезпечує

у ряді випадків ефект синергії від об'єднання спеціальних знань, ділових зв'яз�

ків і управлінського досвіду. По�третє, може бути створений спільний венчур�

ний фонд, від імені якого здійснюватимуться ризикові інвестиції. Такі фонди,

що набули вельми широкого поширення, мають статус фінансового парт�

нерства з обмеженою відповідальністю. Їх учасники одержують прибуток або

зазнають збитків пропорційно вкладеним коштам. У США налічується, за

різними оцінками, від 500 до 800 подібних фондів. На їх частку припадає, за

опублікованими оцінками, більше 75% ризикового капіталу. 

Сумарний об'єм венчурного фонду звичайно обмовлюється при його

формуванні і знаходиться в межах 5–10 млн. дол. США, хоча в окремих випад�

ках може досягати і більших розмірів. Внески окремих учасників складають,

як правило, від 200 до 750 тис. дол. США.

Здійснення фінансових операцій в умовах підвищеного ризику пред'являє

особливі вимоги до управління інвестиціями. В зв'язку з цим розвиток венчур�

ного бізнесу із самого початку був пов'язаний з формуванням інституту про�

фесійних керівників, які отримують спеціальну винагороду за наслідками

своєї діяльності. 

Тому широкого розповсюдження набули спеціалізовані венчурні фірми,

які беруть на себе управління одним або декількома фондами ризикового

капіталу. Часто такі фірми, що вже зарекомендували себе в очах інвесторів як

умілі і надійні партнери, виступають ініціаторами формування нових фондів.

Послуги з управління щорічно оплачуються у розмірі 2–3% від загального

об'єму фонду ризикового капіталу протягом 7–12 років, на які розраховано

існування фонду. 

Після реалізації програми ризикових капіталовкладень і продажу цінних

паперів нових підприємницьких фірм одержаний венчурним фондом дохід

ділиться між його учасниками відповідно до первинного внеску. Виключен�

ням є фірма, що управляє венчурним фондом, частка якої може доходити до

20–30% від прибутку, навіть якщо її первинний фінансовий внесок складав

тільки 1% від сумарного об'єму коштів фонду. 

Структура джерел венчурного капіталу відрізняється специфікою, що є

наслідком особливостей законодавчого регулювання різних держав і укоріне�

ними у фінансовій сфері нормами. За статистикою, наприклад, у США, це

перш за все пенсійні фонди, що одержали ще в 1979 р. право вкладати дуже

обмежену частину своїх коштів в інвестиційні проекти з підвищеним ступенем

ризику. З тих часів пенсійні фонди стали найстабільнішим американським

джерелом ризикового капіталу, що забезпечує майже половину всіх нових

надходжень, чому значно сприяють діючі пільги по оподаткуванню прибутку. 
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Серед джерел венчурного капіталу стабільне місце також займають про�

мислові і торгові корпорації, страхові компанії, різні фонди. Помітну роль у

венчурному бізнесі США відіграють фізичні особи. Крім матеріального інте�

ресу, спонукальним мотивом для них є бажання підтримати своїх близьких або

просто знайомих підприємців, що починають нову справу. Умови допомоги

можуть бути в останньому випадку менш жорсткими і вигіднішими, ніж у ор�

ганізованих професіоналів венчурного бізнесу. Ймовірно, через це крупних

індивідуальних інвесторів ризикового капіталу охрестили в підприємницько�

му середовищі «ангелами». Слід також відзначити, що чимала частка засобів

до американських венчурних фондів поступала в другій половині 80�х –

початку 90�х років від зарубіжних, зокрема, японських інвесторів (щорічно

приблизно від 10% до 15%). 

У країнах Західної Європи список учасників венчурних фондів дещо

ширший. Його доповнюють державні установи, комерційні і клірингові

банки, університети і інші джерела. Найбільш характерна особливість країн

Західної Європи в порівнянні з США – вища питома вага у венчурному бізнесі

банківських структур. Наприклад, в Німеччині на долю банків з середини 90�

х років припадає більше половини всього працюючого в країні ризикового

капіталу. Цим частково пояснюється переважна орієнтація західноєвропейсь�

ких інвесторів на більш традиційні і менш ризиковані підприємницькі проек�

ти. 

Необхідно особливо виділити участь у венчурному бізнесі крупних про�

мислових компаній. Багато хто з них зацікавлений у використанні механізмів

ризикового фінансування не для отримання додаткового доходу, який у будь�

якому випадку неспівставний з доходами від їх основної виробничої

діяльності, а перш за все – для досягнення мети вибраної в сучасних умовах

стратегії науково�технічного розвитку. 

Вносячи відносно невеликі кошти в освоєння нових проектів малих інно�

ваційних фірм, крупні компанії дістають доступ до нової технології і одночас�

но можуть дозволити собі відкласти до певного часу організацію аналогічних

досліджень і розробок у власних лабораторіях. Ця важлива обставина, врахо�

вуючи що витрати на НДДКР багатьох найбільших американських, японських

і західноєвропейських компаній вже перевищують 1 млрд. дол. США в рік. 

Є три основні організаційні форми ризикових капіталовкладень, які

переважно використовуються крупними промисловими корпораціями. 

Перша – пряме венчурне фінансування діяльності дрібних інноваційних

фірм. Як вже наголошувалося вище, ця форма зв'язана з найбільшим фінансо�

вим ризиком, проте обіцяє і вищу віддачу, будь то розмір майбутнього пакету

акцій чи можливість одержати надалі контроль над новою фірмою у разі ко�

мерційного успіху або технологічного прориву. Друга форма передбачає ство�

рення квазісамостійного дочірнього венчурного фонду за рахунок засобів кор�

порації. Його керівники є службовцями корпорації або наймаються з числа

кваліфікованих фахівців у області венчурного бізнесу. Нарешті, третя основна

форма участі крупних компаній у венчурному бізнесі є входженням як партне�

ром з обмеженою відповідальністю до тих «незалежних» по американській

термінології венчурних фондів, які створюються і управляються професіона�
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лами ризикових капіталовкладень. Ця форма не вимагає великих інвестицій і

специфічних для даного роду діяльності навиків управління. 

Сьогодні можна з певною обережністю говорити про те, що в Україні

нарешті складаються умови, що дозволяють, при збереженні політичної і

економічної стабільності, сподіватися на успішне становлення венчурного

механізму найближчими роками. Перші кроки в цьому напрямі вже зроблені.

Правда поки в основному не вітчизняними підприємцями, а Європейським

банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) й іншими міжнародними фінансови�

ми інститутами. І не у області фінансування ініціативних підприємницьких

проектів, а в цілях виходу з кризи і підвищення ефективності роботи привати�

зованих підприємств. Втім, це теж один з традиційних напрямів венчурного

бізнесу. 

Наявність інвестиційних ресурсів і необхідність модернізації виробницт�

ва створили базу для інноваційного інвестування в Україні. Тепер багато що

залежатиме від перших результатів діяльності інвесторів ризикового капіталу.

А так само від того, наскільки ця діяльність знайде розуміння і одержить під�

тримку в органах влади. Адже без сприятливих умов і, засвідчує світовий дос�

від, без податкових пільг для довгострокових інвестицій з високим ступенем

ризику, венчурний бізнес не зможе розвиватися.

Про те, наскільки розвиток венчурного бізнесу вигідний економіці, свід�

чить той факт, що у США тільки за період з 2000–2005 рр. приватні інвестори

вклали близько 180 млрд. дол. США в розвиток нових перспективних фірм,

що вперше запропонували свої акції на фондовому ринку. Ці засоби інвестую�

ться, як правило, з розрахунку на зростання курсової вартості протягом трива�

лого періоду. 

Оскільки західна модель венчурних інвестицій у вітчизняному бізнесові

поки що практично не використовується, є сенс узагальнити досвід венчурних

експериментів російських ФПГ.

На сьогоднішній день вітчизняний бізнес має практично повний комп�

лект мотиваційних важелів для інноваційного розвитку: накопичено значний

інвестиційний ресурс, старіння основних фондів досягло критичної оцінки

(експерти очікують масового виходу з ладу устаткування, починаючи з 2007–

2008 р. р.), визначені часові рамки необхідної модернізації (максимум 5–7 ро�

ків – перехідний період після вступу у СТО), бо згодом конкурентна боротьба

з іноземними компаніями ще більше загостриться. Однак на практиці зробити

це не так просто. Існуючі зараз в Україні джерела фінансування інновацій

практично неадекватні попиту та не відрізняються розмаїтістю. Основним

джерелом фінансування інновацій у промисловості, як свідчать статистичні

дані, були і залишаються власні кошти підприємств. 

Звернемо увагу також на наступний факт. Узагальнивши міжнародний

досвід, Міністерство промисловості Швеції розробило модель, яка дозволяє

оптимізувати розмір податків на прибуток. Розрахунки довели, що при подат�

ку за ставкою в межах 25–50% схильність промислових виробників до іннова�

цій різко знижується, а після 50% вони не беруть участі в інноваційному

процесі [7, 58].
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Не дивлячись на досить відносний характер даних, які отримані з вико�

ристанням цієї моделі (з урахуванням умов відтворення в кожній країні), є

підстави вважати, що в діючій протягом останніх років системі оподаткування

підприємницька ініціатива українських підприємств пригнічується, а інвести�

ційно�інноваційна діяльність малорентабельна.

Навіть у Росії, незважаючи на більш швидкі темпи реформування інвес�

тиційно�інноваційних структур, до останнього часу динаміка фінансування

інноваційних проектів була аналогічна українській. 

По�перше, через технологічне відставання від розвинутих країн (що по�

глиблюється), високу вартість модернізації, вузість внутрішнього ринку інно�

вацій і бар'єрів входу на світовий ринок високих технологій російський націо�

нальний капітал віддавав перевагу відносно безпечній внутрішній конкурен�

ції. По�друге, цінностно�орієнтаційні установки пострадянських інвесторів не

передбачали вкладення коштів, пов'язаних з передачею прав розпоряджен�ня

цими коштами від власника до будь�якого контрагента, з яким не встанов�

лені міцні довірчі відносини. По�третє, несприйнятливість до організаційних

і технологічних інновацій керівників великого бізнесу створювала психологіч�

ний бар'єр для розвитку інституту інноваційного інвестування. 

Однак влітку 2003 р. великим російським бізнесом було створено декілька

так званих кептивних і напівкептивных венчурних структур. На цій підставі

експерти зробили висновок про завершення етапу пошуку організаційної

моделі модернізаційного розвитку російських ФПГ створення такої моделі

інвестування, що враховує особливості підприємницького менталітету в Росії.

Кептивним називається залежний або напівзалежний інвестиційний

фонд, що інвестує в інновації виключно в інтересах своєї материнської органі�

зації. Материнською компанією може виступати звичайна корпорація, фінан�

сова корпорація, страхова компанія, університет тощо. Найбільш типовою ри�

сою такого фонду є те, що він має можливість інвестувати капітал тільки

управляючої організації, тому що в нього немає сторонніх інвесторів. Іншою

відмінною рисою такого фонду є відсутність кінцевого терміну існування. У

них відсутні обмеження за обсягом капіталу, що знаходиться в управлінні,

оскільки материнська компанія може як вносити додатковий капітал, так і

вилучати його на свій розсуд. Даний підхід ускладнює розрахунок фінансових

потоків, тому що капітал, який знаходиться під управлінням, не є незмінною

величиною. Ще однією характерною рисою такого фонду є відсутність статті

витрат по управлінню для материнської компанії, а також винагороди для

менеджерів при розподілі прибутку. Проте деякі компанії передбачають

використання компенсаційних схем для винагороди інвестиційних фахівців.

Напівкептивні фонди – це гібридні інвестиційні інструменти, що поєдну�

ють інвестиції як материнської компанії, так і сторонніх інвесторів. Дані фон�

ди, як правило, встановлюють величину витрат по управлінню для керуючої

компанії і принципи розрахунку «винагороди для менеджерів», як і традиційні

венчурні фонди. Однак, як і цілком залежні фонди, вони також не мають

обмежень за часом існування. Крім того, вони не є цілком незалежними, але

можуть бути закритими, оскільки число інвесторів у них фіксоване.
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На сьогодні кептивні венчурні фонди створені, наприклад, у компанії

«Оптима» – великому московському диверсифікованому холдингу, основним

бізнесом якого у свій час була системна інтеграція. Рішення про організацію

фонду розміром 7,5 млн. дол. США протягом перших двох років прийнято в

серпні 2003 року. Керуюча компанія – ЗАТ «Совелектро». Об'єкти інвестицій

– малі технологічно орієнтовані компанії Москви, Санкт�Петербургу і Ниж�

нього Новгороду. Іншим холдингом, що активно створює перший на сьогодні

у Росії галузевий венчурний фонд (робоча назва – «Венчурний фонд ОПК і

авіаційної промисловості»), є ВАТ «Корпорація «Аерокосмічне устаткування»

(м. Санкт�Петербург). Стартовий обсяг створюваного фонду – 10 млн. дол.

США, однак надалі передбачається його збільшення за рахунок залучення

коштів партнерів корпорації – інвестиционной компанії ВАТ «Об'єднаний

авіаприладобудівний консорціум», банку «Таврический», Недержавного пен�

сійного фонду оборонно�промислового комплексу, інших компаній і холдин�

гових груп цієї галузі, а також державного «Венчурного інноваційного фонду».

Об'єкти інвестицій – малі технологічні бізнеси, профіль діяльності яких

відповідає основним напрямкам бізнесу підприємств, що входять до складу

корпорації. Зауважимо, що холдинг «Аерокосмічне устаткування» уже має

досвід здійснення успішних корпоративних венчурних інвестицій. Один з

найвідоміших і, безумовно, вдалих інвестиційних проектів холдингу – компа�

нія PayCash, у яку корпорація інвестувала близько 20 млн. дол. США [4, 41].

На відміну від широко використовуваної у світі традиційної моделі відо�

соблених венчурних утворень російські ФПГ зробили ставку на інноваціоно�

інвестиційні структури, що створюються не зовні, а всередині великих компа�

ній. Відповідно мета утворення таких підрозділів тісно пов'язана з пошуком,

підбором і фінансуванням інноваційних проектів, що стосуються основного

бізнесу великих корпоративних структур. Ще одною особливістю цих фондів

є те, що вони – головний елемент системи ризикового фінансування нових

технологічно�орієнтованих бизнесів, а не корпоративних науково�дослідних і

дослідно�конструкторських розробок (НДКР). Венчурні підрозділи російсь�

ких ФПГ организаційно і функціонально інтегровані в профільний бізнес, і

тим самим вони захищені від перспективи стати збитковими. За задумом ство�

рювані інноваційні малі підприємства повинні знаходитися в повній залеж�

ності від финансуючої їх материнської компанії та власників ФПГ. Причому

останніх на стартовому етапі цікавлять у першу чергу перспективи розвитку,

диверсифікованості й підвищення конкурентоспроможності, а не очікуваний

доход, що отримується після продажу готового продукту. 

Повний фінансовий контроль над фондом – ще одна фундаментальна риса

російських інновацій. Як правило, венчурні структури, що створюються, орієн�

товані на роботу з бізнесами, які знаходяться на самих ранніх стадіях розвитку.

Одержання максимального контролю над такими компаніями при їхньому фі�

нансуванні з джерела внутрішньокорпоративного капіталу – цілком прийнят�

на, а саме головне, внутрішньо виправдана умова як для інвесторів, так і для

підприємців. Тоді інвестори готові будуть розглядати навіть ті інвестиційні про�

екти, які ще не оформлені як бізнес. Відсутність обов'язкової передачі ресурсів

у сторонню організацію, яким є венчурний фонд колективних інвестицій, та�
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кож виявляється значно комфортнішим психологічно для російських власни�

ків. Фактично мова йде не про відчуження засобів, а про перерозподіл ресурсів

усередині групи. що типологічно дуже нагадує азіатську (японську або півден�

нокорейську) модель організації бізнес�агломерацій. Додатковим плюсом при

цьому є відсутність необхідності у формалізації венчурного підрозділу у вигляді

юридично самостійної особи. Отже, крім економії на витратах, створення кеп�

тивного фонду у вигляді внутрішнього резерву або бюджету розвитку дозволяє

уникнути невирішених у Росії юридичних і податкових проблем. 

Така модель значно знижує ризик ринкового банкрутства, оскільки крім

контрольних функцій інвестори беруть на себе і значну частину бізнес�ризику.

До того ж саме від позиції материнської компанії буде залежати, яка інновація

кінець�кінцем буде профінансована.

З іншого боку, зміст апробованої російськими ФПГ форми інноваційного

інвестування, яку можуть запозичити українські компанії, полягає в тому, що

всередині групи зберігається власність і капітал, а управління активами

фондів здійснюється особами, що знаходяться під контролем власників. Це і

стало тією єдино можливою альтернативою відчуженню фінансових ресурсів у

венчурні фонди, створювані за традиційною моделлю. Крім того, за допомо�

гою залежних фондів інноваційна діяльність могла здійснюватись групою

дискретно, незалежно і на основі вільного самостійного вибору. Так була пере�

борена ще одна сучасна вада великого капіталу – інертність до інновацій. 

Слід відмітити, що за більш ніж за десятиріччя існування інноваційної

(венчурної) індустрії в Україні та в Росії не було створено жодного повноцін�

ного венчурного фонду, що орієнтується на фінансування технологічних інно�

вацій. Природньо, у нинішніх умовах інвестиції в традиційні галузі промисло�

вості України є більш привабливими з точки зору термінів і величини віддачі

на вкладений капітал, тому особливо актуальним залишається аналіз нових

організаційно�фінансових схем.

Наприклад,вітчизняна практика інвестування в інноваційні проекти роз�

робила певні схеми реалізації та захисту прав інвесторів. Особливо це стосує�

ться іноземних інвестицій. На сьогодні в Україні законодавчо закріплено

значну кількість двосторонніх угод про захист інвестицій й усунення подвій�

ного оподаткування. Так наявність конвенції про захист інвестицій дозволяє

усунути деякі дискримінаційні умови для інвесторів�нерезидентів. Наприк�

лад, 26%�й податок з фізичних осіб�нерезидентів зменшено до звичайних

15%�ти. Також відповідно до цієї конвенції іноземні інвестиції захищені на

рівні міжнародної угоди, що дає певну гарантію на той випадок, якщо націо�

нальний закон про режим інвестування буде змінено. 

Важливим фактором є також наявність ратифікованої в Україні податко�

вої конвенції, за якою значно знижено рівень оподаткування репатріації при�

бутку у вигляді дивідендів, процентів та інших виплат.

Як показує практика, якщо з країною, з якої походить інвестор, відповідні

угоди не укладені або не ратифіковані, то в цьому випадку інвестори викорис�

товують так звану транзитну холдингову схему. Тобто інвестиції йдуть через

країну, з якою Україна і країна інвестора мають відповідні угоди. Зазвичай, та�

кими країнами є Республіка Кіпр, Швейцарія або Голандія. Підтвердженням
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цього факту є дані Державного комітету статистики, за якими станом на кі�

нець 1 кварталу 2007 р. з 22,4 млрд. дол. США загальних прямих капіталовкла�

день основний обсяг інвестицій в економіку України надійшов із Німеччини

– 5,69 млрд. дол. США (25,4% від загалу коштів), на другому і третьому місцях

– відповідно Республіка Кіпр та Австрія з показниками у 3,236 млрд. дол.

США та 1, 782 млрд. дол. США [6, 13].

Не дивлячись на законодавчо проголошені гарантії інвестиційно�іннова�

ційної діяльності, права певних груп інвесторів залишаються фактично слабо

захищеними. Особливо тих інвесторів, які вклали свої кошти у відносно неве�

ликих розмірах, тобто так званих міноритарних учасників інноваційного про�

екту. Також коли інвестиційна діяльність проводиться без створення конкрет�

ної юридичної особи, слабкий захист прав учасників спільної інвестиційної

діяльності, які самі безпосередньо не беруть участі у реалізації даного проекту.

В такому випадку слід зазначити, що інвестор повинен чітко використовувати

механізм договірного закріплення своїх прав і активно ці права відстоювати. 

Як відомо, в Україні створена законодавча база для інститутів спільного

інвестування (ІСІ). Тому досить часто прямі інвестиції, оподаткування яких

надто суворе, проводиться у формі портфельних інвестицій, використовуючи

ІСІ. Таким чином, проходить структуризація інвестицій й оптимізується опо�

даткування прибутків. 

Законодавство досить детально регулює проблеми створення й функціо�

нування корпоративних і пайових інвестиційних фондів. Корпоративний

інвестиційний фонд є акціонерним товариством із відповідної ліцензією

фінансового органу, а його акції викупають інвестори, на кошти яких прово�

диться фінансування інноваційного проекту. Пайовий фонд не є юридичною

особою, а його роботою керує компанія з управління активами, яка, маючи

відповідну спеціальну ліцензію, імітує інвестиційні сертифікати для залучен�

ня коштів. Інвестор отримує прибуток або шляхом продажу цінних паперів

ІСІ у відкритих фондах, або дивідендами, якщо фонд є закритим. Як правило,

до ІСІ ставляться жорсткі вимоги щодо диверсифікації розміщення інвести�

цій, але це правило не стосується венчурних ІСІ.

Таким чином, для інвестування в інноваційний проект відповідно до умов

діючого законодавства найбільш зручним є венчурний корпоративний інвес�

тиційний фонд. Для цього інвестору необхідно купити певну частину акцій

фонду пропорційно його долі участі в інноваційному проекті. В результаті

інвестор отримує певні податкові переваги: не сплачуються податки при залу�

ченні коштів до проекту, податки з дивідендів і податки учаснику ІСІ. 

Такий венчурний фонд не повинен обов'язково інвестувати в корпоратив�

ні права певної компанії або в цінні папери, бо він сам може мати певні

об'єкти інвестицій і бути власником навіть нерухомості. Як правило, результа�

том є мінімізація податків, а враховуючи факт активного контролю державних

органів над цим видом інвестиційної діяльності, зменшується ризик все ще

розповсюдженого в практиці обману з боку партнерів.

У практиці інноваційного інвестування в Україні найчастіше використо�

вуються: створення спільних компаній і інвестиційні угоди без створення

юридичної особи. На жаль, інвестиційні угоди про інноваційну діяльність не
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регулюються окремим законодавчим актом. Тому на них розповсюджуються

законодавчі норми глави 77 Цивільного кодексу, де мова йде про договори про

спільну діяльність. При цьому, якщо справа йде про внесення певної інвести�

ції до інноваційного проекту, то з юридичної точки зору такий проект є дого�

вором простого товариства. У даному випадку інвестицією вважають не тільки

майно і грошові кошти, але й професійні та наукові знання, вміння, ділову

репутацію, ділові контакти тощо. Як результат, з юридичної точки зору інвес�

тиційна угода є організаційною формою простого товариства.

У порівнянні із створенням спільної компанії для реалізації інноваційно�

го проекту, просте товариство як юридична форма дає більше гарантій щодо

збереження та цільового використання, або в крайньому випадку – відшкоду�

вання інвестиційних ресурсів. Наприклад, майно, яке може бути внесене в

статутний фонд спільної компанії, у випадку конфлікту між партнерами буде

досить складно повернути без наявності корпоративного контролю над про�

ектом (60% і більше акцій). В простих товариствах всі вкладені активи, якщо

це зафіксоване в договорі, можуть залишатися в приватній власності партне�

рів і, відповідно, при будь�яких колізіях проекту в такій формі власності і за�

лишаться.

Важливою перевагою простого товариства є відсутність подвійного опо�

даткування і ведення відокремленого податкового обліку. Прибуток від інно�

ваційного проекту буде оподатковано лише один раз, в той час, як прибуток

спільних компаній спочатку оподатковується податком на прибуток, а потім

ще податком на дивіденди. Також відповідно до Закону про оподаткування

прибутку підприємств податковий облік результатів спільної діяльності буде

вести тільки один учасник, який зафіксований в угоді. 

Але така схема фінансування, не дивлячись на вище перелічені переваги,

не вважається прийнятною у вітчизняних інвесторів з точки зору престижнос�

ті проекту. Як правило, для реалізації значних інвестиційно�інноваційних

проектів створюється окрема компанія. При створенні компанії також мож�

ливі різні шляхи спільного інвестування. Найбільш розповсюджений – орга�

нізація нової компанії з подальшою її реєстрацією і ліцензуванням. Також

можливий інший шлях – збільшення статутного фонду існуючої компанії

через додаткову емісію акцій або перерозподіл часток учасників. Додаткова

емісія і перерозподіл часток проводиться з таким розрахунком, який відобра�

жає подальший реальний розподіл зусиль і коштів в інвестиційному проекті.

Практика довела, що співпраця на паритетних основах в спільних компа�

ніях має значні вади. Це, по�перше, можливість захоплення ключових позицій

з боку партнерів, які не володіють контрольним пакетом акцій, але мають

позаекономічні, силові важелі впливу (так зване рейдерство). По�друге, в разі

наявності управлінського корпусу, який знаходиться під впливом недружньо�

го партнера, можливий кризовий сценарій розвитку може бути таким: виве�

дення всіх активів компанії на власні структури партнера або створення штуч�

ної заборгованості спільного підприємства. Наприклад, декілька років тому,

навіть не завершивши інвестиційно�інноваційний проект із будівництва наф�

топереробного заводу в ВЕЗ «Азов», один із інвесторів (іноземний учасник), у

власності якого було трохи більше 50% активів, виключив із складу учасників
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ТОВ «АНК» (вітчизняний учасник). Як результат, глобальні плани по реаліза�

ції великого інвестиційно�інноваційного проекту були доповнені судовими

процесами та інсайдерською війною [2, 55].

Навіть при розподілі корпоративних прав порівну існує багато ризиків,

серед яких є блокування акцій, що голосують, і контрпродуктивні дії недруж�

нього менеджменту. Тому передача фінансових активів до статутного фонду

спільної компанії є дуже ризиковим заходом.

Як відмічають спеціалісти, існує ще ряд негативів у такій схемі іннова�

ційного інвестування. Наприклад, подвійне оподаткування дивідендів, в

особливості для партнерів, які працюють за спрощеною системою оподатку�

вання. Крім того, дивіденди можуть бути виплачені лише один раз за рік після

затвердження фінансових річних результатів діяльності. Тому в більшості ви�

падків при створенні спільної компанії під інноваційний проект інвестори не

мають бажання віддавати активи у власність нового підприємства, а обирають

інший шлях – майно віддається у користування за договором оренди або в

рамках договорів простого товариства. Таким чином, прибуток від інвести�

ційного проекту може бути використаний інвесторами щомісячно і з менши�

ми втратами на податок, а інвестовані основні засоби будуть у більшій безпеці.

Якщо в процесі реалізації інноваційного проекту партнери купляють або

створюють нові складні і коштовні активи, то їх, відповідно до договору прос�

того товариства, доцільно оформлювати як спільну пайову власність партне�

рів, що значно простіше й безпечніше, ніж управління подібними активами

через загальні збори акціонерів спільної компанії [2, 56].

Таким чином, активізація інноваційно�інвестиційної політики, спрямо�

ваної на підвищення чутливості економіки до інноваційного продукту дозво�

лить вивести Україну на новий щабель економічного розвитку. Основною

проблемою в цій сфері є пошук адекватних організаційних форм та надійних

джерел фінансування інноваційно�інвестиційних проектів. За результатами

дослідження встановлено, що доцільно перейти до стимулювання утворення

кластерних форм організації інноваційно�інвестиційних процесів, концент�

рувати зусилля на збільшенні конкурентоспроможності інноваційних продук�

тів, розбудові система пільг в оподаткуванні інновацій, організації комерціо�

налізації науково�технічних державних досліджень, створенні нових організа�

ційних форм функціонування національної економіки, промислово�фінансо�

вій інтеграції державних та недержавних венчурних структур – на сучасному

етапі розвитку економіки України.

1. Бюллетень иностранной коммерческой информации.– 2007.– №30. – 17.03.2007.

2. Голодницкий Э. Прикрытие для инвестора // Власть денег: Всеукраинский деловой ежене�

дельник.– 2006.– №36.

3. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки. – К., 2002.

4. Компаньйон.– 2003.– №40(357). – 5.12.2003.

5. Наука сьогодні: Щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і

технологій.– 2007.– №29.

6. Наука сьогодні: Щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і

технологій.– 2007.– №30.

7. Reinhart C., Rogoff K., Savastano M. Addicted to Dollars // NBER Working Paper.– 2003.– # 10015.

Розділ ІІ. Особливості розвитку України в умовах глобалізаціїРозділ ІІ. Особливості розвитку України в умовах глобалізації58

ФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ



Основне завдання, що постало перед українською економікою на сучас�

ному етапі, полягає в забезпеченні нової якості розвитку, що створить умови

для підвищення її ефективності та структурної збалансованості, досягнення

високих і стійких темпів зростання, прискорення інтеграції на паритетних

засадах в світогосподарську систему. Вибір тієї чи іншої моделі розвитку нашої

країни має базуватися на положенні, що ключовою умовою сталого економіч�

ного розвитку є не лише підтримання конкурентоспроможності структуроут�

ворюючих галузей, а й забезпечення збалансованості між ними у структурі

економіки. Дотримання цієї умови лежить у площині винайдення оптималь�

ного балансу між орієнтацією на зовнішні чинники та формуванням внутріш�

ніх джерел розвитку. Тому перехід української промисловості від стадії віднов�

лювального зростання до стадії наукомісткого розвитку вимагає посилення дії

відтворювальних чинників на основі широкомасштабної модернізації про�

мисловості та її структурної перебудови з метою одночасної реалізації конку�

рентних переваг у світовому господарстві і використання внутрішнього потен�

ціалу розвитку.

Для виведення економіки на траєкторію прогресивного розвитку необхід�

ним є врахування як наявних можливостей, так і потенційних загроз розвитку

України. В сучасних умовах у світовій економіці та міжнародній валютній сис�

темі відбуваються глибинні структурні та функціональні перетворення, які

впливають на міжнародну взаємодію країн та перспективи їх розвитку. Конфі�

гурація довгострокових трендів, що мають вплив на розвиток української еко�

номіки, визначає простір її можливостей – тобто тих меж, в яких можуть бути

досягнуті оптимальні параметри довгострокового соціально�економічного

розвитку. 

Світогосподарський досвід свідчить: тільки країни, що обрали вірний на�

прям ВКП і дієві інструменти її реалізації, здатні досягти стійкого і збалансо�

ваного соціально�економічного розвитку та успішної інтеграції до світового

господарства. Відмова від експортоорієнтованої моделі на користь двоконтур�

ного механізму розвитку передбачає перехід до політики гнучкого валютного

курсоутворення, що дозволить ефективніше захищати країну від зовнішніх та

згладжувати внутрішні шоки. 

На поточному етапі розвитку України ВКП набула визначального значен�

ня у механізмі реалізації економічної політики. Це пов'язано з тим, що макро�

економічна і фінансова збалансованість економіки України суттєво залежить

від курсової динаміки, що зумовлюється: 

� високим рівнем доларизації української економіки; 

� істотним збільшенням частки кредитів в іноземній валюті позичальни�

кам, які не мають валютних доходів;

� швидким зростанням зовнішніх запозичень сектору фінансових і нефі�

нансових корпорацій;
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� активним перебігом інтеграційних процесів у банківському секторі;

� зміною структури розподілу валютних ризиків, які перемістилися з бан�

ківського сектору до сектору домогосподарств та нефінансових корпорацій;

� погіршенням торгового балансу; 

� високим рівнем імпортозалежності України;

� традиційним використанням ВК в якості номінального якоря монетар�

ної політики та інфляційних очікувань. 

Утримання незмінного офіційного курсу гривні до долара США (з травня

2005 р.), а курсу на міжбанківському ринку – у визначених межах курсового

коридору свідчить про успішність дій НБУ щодо управління валютним кур�

сом. Утім практика ще не дає підстав для висновку про достатню стійкість ме�

ханізмів самозбалансування валютного ринку, що забезпечать нормальний пе�

ребіг процесу курсоутворення без втручання НБУ. В сучасних умовах розвитку

України перехід до вільного курсоутворення, що означає набуття курсовою

динамікою таких рис, як непередбачуваність і висока волатильність, загрожує:

� розбалансуванням валютної структури банківських активів і пасивів;

� різким погіршенням платоспроможності позичальників і відповідним

підвищенням частки проблемних кредитів;

� посиленням загального рівня невизначеності в економіці та погіршен�

ням інвестиційного клімату;

� збільшенням кількості помилок суб'єктів валютних відносин щодо фор�

мування їх валютних позицій; 

� посиленням боргового навантаження на вітчизняну економіку. 

Отже в Україні склалися обставини, за яких запровадження режиму віль�

ного курсоутворення стає ризикованим. З цих причин незважаючи на щорічне

оголошення НБУ орієнтовних меж коридору курсових коливань і підтриман�

ня НБУ певних курсових диференціалів (на міжбанківському ринку і на ринку

готівкової валюти формуються свої ринкові обмінні курси, які не завжди збі�

гаються з офіційним), НБУ підтримує офіційний курс гривні до долара США

стабільним. 

Тим часом, в Україні існує низка проблем у цій сфері. За недостатнього

рівня інституційного розвитку валютної сфери, постійних зломів економічних

трендів періодично наростали розбіжності між реальним курсом української

валюти і його рівноважним значенням, що вирівнювалися шляхом різких де�

вальвацій (ревальвацій). Рух ВК у напрямі відхилення від рівноважного тренду

справляв деструктивний вплив на економіку країни, а його різкі коригування

дестабілізували валютну і фінансову систему. 

Серед основних проблем у сфері регулювання ВК, що у різний час вияв�

лялися більшою чи меншою мірою, можна виділити такі:

� недостатню ефективність методів дисконтної політики;

� труднощі одночасного підтримання визначеного рівня ВК та стриму�

вання інфляції в умовах розгортання активного припливу іноземних капіталів; 

� недоліки інституційної структури валютного ринку, в першу чергу, не�

розвиненості його строкового сегмента та системи інструментів страхування

валютних ризиків; 
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� специфічна структура експорту�імпорту в Україні, в силу якої ВК здійс�

нює різноспрямований вплив на динаміку торгового балансу;

� неоднозначність наслідків пришвидшених темпів нарощування ЗВР, які

посилюють інфляційний тиск;

� необхідність стримування припливу/відпливу спекулятивних потоків

капіталу;

� низький рівень довіри до національної валюти та висока підвладність

валютного ринку спекулятивним настроям.

З цих причин продовження політики прив'язки курсу гривні до долара

США хоча і дозволяє забезпечити стабільність монетарної сфери економіки у

середньостроковій перспективі, проте продукує низку негативних проявів, а

саме: 

� зумовлює постійне нарощування ЗВР через проведення валютних інтер�

венцій, а отже, обмежує можливості НБУ здійснювати незалежну грошово�

кредитну політику;

� не сприяє подоланню доларизації в умовах вищих темпів інфляції порів�

няно з курсовою динамікою;

� послаблює мотивацію до використання інструментів страхування від ва�

лютних ризиків і таким чином позбавляє строковий сегмент валютного ринку

стимулів до розвитку;

� утруднює захист економіки від зовнішніх шоків шляхом коригування

ВК;

� загрожує виникненням суперечності у монетарній політиці за необхід�

ності досягнення двох орієнтирів – інфляційного та курсового;

� підтримує викривлену структуру економіки, в якій домінує експортний

сектор. 

З цих причин, можна стверджувати, що в Україні склалася складна і супе�

речлива ситуація, що вимагає одночасного збереження чинника валютної ста�

більності і підвищення гнучкості ВК. Проголошення режиму валютного кори�

дору, який зберігає основні недоліки режиму прив'язки, може виявитися не�

спроможним до вирішення проблем, які накопичилися в українській економі�

ці. Тому, на нашу думку, цей шлях не є оптимальним рішенням, а лише відкла�

дає у часі необхідність прийняття радикальних рішень щодо удосконалення

валютно�курсової політики і посилює вірогідність кризового сценарію роз�

витку подій [4, 47–50; 8, 244–254]. 

Вибір стратегічних цілей ВКП, поточних завдань та інструментів їх досяг�

нення на поточному етапі розвитку має здійснюватися виходячи з необхіднос�

ті вироблення механізмів активізації чинників, які забезпечуватимуть капіта�

лізацію1 наявного конкурентного потенціалу і перетворення його у чинник як

раціонального включення України до світового господарства, так і активізації

внутрішніх джерел зростання. Це ставить перед ВКП такі завдання: по�перше,

сприяння системним змінам в економіці у напрямі створення стійкого

фундаменту для формування внутрішнього потенціалу якісного економічного

Розділ ІІ. Особливості розвитку України в умовах глобалізаціїРозділ ІІ. Особливості розвитку України в умовах глобалізації 61

КОЛЕКТИВНА НАУКОВА МОНОГРАФІЯКОЛЕКТИВНА НАУКОВА МОНОГРАФІЯ

1
Підї капіталізацією порівняльних переваг розуміється перетворення їх у джерело доданої вартості та об'єкт для

інвестування.
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розвитку і зміцнення позицій національних товаровиробників на зовнішніх

ринках, і по�друге, наближення інституційних параметрів валютної сфери

України до світових стандартів, для забезпечення ефективного управління ВК

і зміцнення позицій української валюти.

Регулювання ВК в глобалізованому світі має здійснюватися, виходячи з

того факту, що вартісні позиції національної валюти не є гарантованими, вони

можуть змінюватися, а тому забезпечення оптимальної курсової динаміки

вимагає високої спроможності ЦБ відстежувати тенденції у валютній сфері та

вчасно здійснювати необхідні заходи. При цьому виникає нагальна необхід�

ність інтегрувати концепцію регулювання ВК та практику моніторингу курсо�

вої динаміки в повсякденну діяльність не лише НБУ, а й уряду і всіх органів

влади.

Різноспрямованість впливу ВК як інструменту державного регулювання

унеможливлює одночасну підтримку експортних та внутрішньоорієнтованих

галузей і вимагає особливої імпульсної курсової динаміки, коли ВК змінюєть�

ся для підтримки тих галузей, що зазнають негативних шоків, але в межах, до�

пустимих з погляду збереження сприятливих умов розвитку для економічної

системи. Ці умови забезпечуються за відповідності РЕОК соціально�еконо�

мічним параметрам економічної системи, що вимагає використання у валют�

но�курсовій політиці правила різниць, коли за орієнтир береться максималь�

но допустимий процент зміни номінального валютного курсу, за якого збері�

гається відповідність динаміки РЕОК рівноважному тренду. Саме імпульсно�

гнучкий, але у передбачуваних межах ВК несе у собі потужну стимулюючу

функцію, не загрожуючи макроекономічній та фінансовій стабільності. 

Універсальність правила різниць дозволяє використовувати його за різних

монетарних стратегій, зокрема з метою:

� ефективнішого узгодження показників цінової та курсової динаміки у

період запровадження ІТ;

� переходу від режиму горизонтального до похилого коридору, оскільки

процент допустимої зміни ВК обчислюється на підставі середнього значення

за попередній період;

� збереження єдності валютного середовища і забезпечення еволюційного

розвитку механізмів курсоутворення за переходу до гнучкого валютного кур�

соутворення, не руйнуючи при цьому сформовані інституційні структури, а

динамічно їх змінюючи.

Підтримання такої курсової динаміки вимагає формування якісно нового

валютного середовища і вносить нові елементи в традиційні напрямки регу�

лювання ВК і створює нові напрямки такого регулювання. Саме чіткість пос�

тановки цілей і вибору методів їх реалізації, системність у визначенні напря�

мів розвитку, обґрунтованість взаємозв'язку цілей та інструментів визначають

раціональність і ефективність державного регулювання, що в повній мірі сто�

сується і регулювання ВК. На жаль нині у формуванні основної цілі монетар�

ної політики НБУ закладено протиріччя, що накладає відбиток на труднощі з

визначенням стратегічної мети курсової політики і виявляється у формі супе�

речності між цілями курсової й цінової стабільності та інструментами їх під�

тримання.



Основною метою монетарної політики визначено стабільність грошової

одиниці, відповідно до якої в Законі України «Про Національний банк Украї�

ни» основною функцією Національного банку України визнано її забезпечен�

ня. Проте визначення поняття «стабільності грошової одиниці» у зазначеному

законі відсутнє. У Засадах грошово�кредитної політики завдання забезпечен�

ня стабільності грошової одиниці України розглядається як єдність двох зав�

дань – забезпечення зовнішньої стабільності національної валюти через регу�

лювання обмінного курсу та внутрішньої цінової стабільності. 

На думку А. Гриценка, «стабільність грошової одиниці – це відносна не�

змінність вартості, яку представляє грошова одиниця в обігу, і яка виражаєть�

ся в купівельній спроможності грошей» [1, 20]. Аналогічну думку висловлю�

ють й інші економісти [2, 13]. Водночас за теорією складних систем, рис якої

все більшою мірою набуває сучасна ринкова економіка, стабільність не по�

винна означати незмінності, оскільки в ринковій економіці вартісні пропорції

можуть змінюватися, а ціни мають гнучко реагувати на коливання попиту та

пропозиції на відповідних ринках [6, 10]. Монетарна політика не може стави�

ти цілі, які суперечать основним закономірностям функціонування складних

економічних систем та об'єктивним законам ринку. Але вона може впливати

на умови їх функціонування. Як нам представляється, використання терміна

«стійкість» замість «стабільність» дозволяє змістити акценти із незмінності

вартості грошової одиниці до її спроможності зберігати свої позиції на світо�

вому і національному валютному ринках за будь якого впливу внутрішніх та

зовнішніх дестабілізуючих чинників.

У цьому зв'язку стратегічною метою ВКП слід визнати сприяння стійкості

національної валюти. У 2005–2007 рр. НБУ вже зроблено низку кроків у цьому

напрямі, проте в концептуальному сенсі як комплекс взаємоузгоджених дій та

інструментів вона ще не набула свого оформлення. 

Принципова зміна концепції валютно�курсової політики вимагає транс�

формації на цій основі функціональної ролі інструментів її реалізації в частині

удосконалення інструментів регулювання ВК. Стійкість національної валюти

залежить від трьох основних елементів: паритетної купівельної спроможності,

високого рівня конвертованості і передбачуваності валютного курсу. Додання

до даного терміна дієслова «сприяння» означає перехід до застосування пере�

важно курсозабезпечуючих інструментів регулювання, коли НБУ не несе

зобов'язань щодо підтримання певного рівня ВК, але докладає максимальних

зусиль для забезпечення його передбачуваності на основі дії механізмів само�

збалансування валютної сфери, розширення сфери обігу і зростання попиту

на валюту. Відповідно основним призначенням курсозабезпечуючих інстру�

ментів має стати створення належних інституційних, організаційних умов для

розвитку ринкових засад курсоутворення; посилення мотивації до підтриман�

ня збалансованих валютних позицій і кращого страхування валютних ризиків

або здійснення менш ризикованих валютних операцій суб'єктами валютного

ринку. 

Доцільність такого підходу до напрямів та інструментів регулювання ВК

підтверджується поширенням серед керівництва ЦБ провідних індустріальних

держав думки, що пряме регулювання цін будь�яких валютно�фінансових
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активів (як�от оптимального рівня інфляції, ВК, процентних ставок тощо) не

є достатньо ефективним [9, 7]. По�перше, вкрай складно достовірно визначи�

ти це оптимальне значення на різних часових інтервалах. По�друге, навіть за

теоретичного розв'язання цього питання здійснити швидку і ефективну ко�

рекцію фактичних показників у напрямі їх наближення до оптимального рів�

ня не завжди можливо. За існування множинності нерівноважних станів в

економіці складно передбачити, яким чином монетарна і реальна сфера в да�

ній ситуації фінансової розбалансованості відреагує на певні регулятивні захо�

ди.

З огляду на тісний взаємозв'язок валютної сфери зі станом реального сек�

тора економіки, що реалізується через валютні операції суб'єктів господарсь�

кої діяльності, вітчизняного валютного ринку – з валютними ринками інших

країн, активного включення нашої країни до процесів глобалізації, що прояв�

ляється у зростанні присутності іноземних банків на українському ринку бан�

ківських послуг, а українських установ і організацій – на міжнародних ринках

капіталу, застосування регулюючих заходів виключно до національної валют�

ної сфери не може гарантувати стійкості української валюти. Досягнення цієї

мети потребує комплексного підходу та спільних дій НБУ й уряду, законодав�

чої і виконавчої гілок влади у внутрішній та зовнішній сферах. 

Отже функція сприяння стійкості національної валюти має стосуватися

не лише НБУ – обов'язки щодо її забезпечення повинні поділятися з іншими

державними структурами, уповноваженими банками, фінансовими установа�

ми, учасниками валютного ринку, підприємствами – суб'єктами ЗЕД, домо�

господарствами. Але оскільки НБУ діє на користь всіх суб'єктів валютних від�

носин, перед ним стоїть найскладніша задача – збалансовувати інтереси всьо�

го суспільства, що змушує НБУ маневрувати. Наприклад, на поточному етапі,

виходячи з балансу грошового попиту і пропозиції – він повинен підтримува�

ти грошову масу на певному рівні, а виходячи з інтересів вітчизняних това�

ровиробників – не допускати надмірного зміцнення національної валюти, що

вимагає скуповування частини валюти, а отже – підтримання грошової емісії.

Для виконання свого головного завдання – усунення або пом'якшення супе�

речностей ринкового механізму – НБУ має володіти ефективними інструмен�

тами, особливості та методи застосування яких на різних етапах розвитку еко�

номіки змінюються. 

В сучасних умовах розвитку України як країни з трансформаційною еко�

номікою застосування непрямих регуляторів має бути доповнено регулюван�

ням з боку держави. Водночас спрямованість зусиль НБУ на сприяння стій�

кості національної валюти лише тоді не спричинить гальмування переходу до

гнучкого валютного курсоутворення, коли його метою буде не механічне об�

меження курсових коливань, а запобігання в межах своїх повноважень гли�

бинним причинам «стрибків» ВК. Встановлена нами сутність ВК як ціни фі�

нансових активів означає, що це завдання може бути вирішено у спосіб дозво�

лу ВК бути гнучким у короткостроковому періоді. Це запобігатиме утворенню

суттєвого розриву між поточним курсом та його рівноважним трендом в дов�

гостроковому періоді. Більше того, надання курсовим змінам імпульсного ха�

рактеру у відповідь на зовнішні або внутрішні шоки за втримання його коли�
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вань у передбачуваних межах забезпечить посилення ролі ВКП як каталізато�

ра структурно збалансованого економічного зростання. 

Із врахуванням викладеного виникає можливість виділити такі основні

аспекти політики сприяння стійкості національної валюти: 

� забезпечення збалансованого обігу і раціонального використання ва�

лютних ресурсів в економіці;

� концентрація зусиль на обмеженні та попередженні ризиків на основі

оцінки стану валютних позицій всіх агентів економіки, що потребує: 

� моніторингу стану валютної системи;

� контролю за валютними операціями всередині країни і за кордо�

ном;

� аналізу валютних позицій банків з точки зору їх вразливості до різ�

них видів ризиків не лише у відносинах з іншими банками, а з усіма макроеко�

номічними об'єктами;

� удосконалення законодавчо�нормативної бази валютного регулю�

вання у напрямі чіткого обмеження високо ризикових операцій; 

� розвиток платіжної системи як комплексу безризикових валютних і

фінансових розрахунків в економіці в цілому та управління потоками валют�

них коштів в кризових ситуаціях зокрема;

� розвиток здатності валютного ринку до абсорбції неочікуваних шо�

ків;

� удосконалення методів управління ЗВР та розширення комплексу їх

цілей відповідно до необхідності стимулювання розвитку системи національ�

них фінансових ринків. 

Вагоме значення для забезпечення стійкості національної валюти в умо�

вах гнучкого валютного курсоутворення матиме посилення прогнозного ха�

рактеру ВКП. Адже головні передумови і причини виникнення низькопрог�

нозованих, але високовпливових негативних явищ і тенденцій у валютній

сфері зароджуються у період валютної стабільності. У цьому зв'язку прийняття

рішень та застосування відповідних інструментів має відбуватися на основі

прогнозів вироблених за результатами моніторингу і нагляду за тенденціями у

валютній та грошово�кредитній сферах, стані платіжного балансу, дотриман�

ням державних стандартів і обов'язкових нормативів щодо операцій з валют�

ними цінностями, встановлених з метою забезпечення збалансованості ва�

лютних ринків та зменшення вразливості їх суб'єктів до валютних ризиків. Це

надасть політиці сприяння стійкості національної валюти кумулятивного ха�

рактеру, за якого не будуть створюватися передумови для накопичення ре�

вальваційного чи девальваційного тиску, зменшуватиметься мотивація до спе�

кулятивних атак, упереджуватимуться дисбаланси у валютній та грошово�кре�

дитній сферах.

У підсумку, реалізація валютної політики набуде рис проциклічної і пре�

вентивно орієнтованої, що характерно для пруденційного підходу. Відомий за�

хідний фахівець у сфері монетарного управління М. Фелдстейн описує сут�

ність цього підходу як ендогенний та дуже простий шлях виваженого управ�

ління майбутніми подіями: «Пруденційний чоловік бере з собою парасольку

навіть тоді, коли дощ малоймовірний. Якщо дощу не буде, він буде розчарова�
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ний. Однак якщо він не візьме парасольку і потрапить під дощ, то він може за�

хворіти і тоді його страждання будуть набагато більшими» [9, 5]. Яскравим

прикладом практичного застосування такого підходу у монетарній політиці є

система Базель ІІ, яку Жан�Клод Тріше охарактеризував так: «Вона керує бан�

ківською надійністю і прозорістю, посилює стабільність фінансової системи і

покращує здатність фінансового сектору слугувати джерелом стійкого розвит�

ку для економіки в цілому» [9, 6–7]. 

Визначальною метою посилення пруденційного характеру ВПК є краще

забезпечення передбачуваності курсу національної валюти та стійкої збалансо�

ваності валютної сфери у довгостроковому періоді. Відповідно критерієм успіш�

ності такої політики слід визнати мінімізацію частоти і глибини непередбачу�

ваних курсових коливань за достатньо швидкого повернення валютного курсу

до оптимальних значень. Це визначає необхідність посилення орієнтації ВКП

на упередження і раннє реагування на дисбаланси у валютній сфері; забезпечен�

ня ефективного регулювання валютних ринків шляхом визначення єдиних пра�

вил для учасників ринку та напрацювання механізмів контролю за їх дотриман�

ням; створення системи пруденційних показників і нормативів, які покликані

привернути увагу і захистити учасників ринку від підвищених ризиків та стиму�

лювати їх до розробки ефективних систем ризик�менеджменту. 

Для посилення пруденційного характеру ВКП в програмних документах

необхідно більш системно окреслити структуру її мети та ранжирувати завдан�

ня по пріоритетності, при цьому виділити етапні можливості їх реалізації. Ви�

ходячи із стратегічної необхідності забезпечити умови для структурно�збалан�

сованого розвитку національного виробництва проміжна мета ВКП повинна

знаходитися в найтіснішому зв'язку з кінцевими орієнтирами економічної по�

літики держави. Оскільки в даний час низка проблем корениться в структурі

економіки, слабкому конкурентному середовищі, неефективному викорис�

танні основних чинників виробництва, то виникає необхідність встановлення

процентних орієнтирів як проміжної мети, створюючи умови для вирішення

зазначених проблем. 

Процес ранжирування мети ВКП може бути представлений таким чином: 

� передбачуваність ВК на основі його регулювання за правилом різниць;·

� процентна політика, що впливає на попит на гроші, а також на основні

компоненти сукупного попиту (споживання і інвестиції), на рівень заощад�

жень; 

� структурна перебудова економіки на базі модернізації виробничого по�

тенціалу і розвитку інфраструктури; 

� довгострокове економічне зростання на основі двоконтурного механіз�

му економічного розвитку. 

� На наш погляд, такий підхід до структури мети дозволяє:

� забезпечити тісний зв'язок між ВКП і завданням макроекономічного ре�

гулювання через управління динамікою ВК і станом грошового ринку;

� посилити пруденційний характер ВКП і кредитну спрямованість грошо�

во�кредитного регулювання;

� узгодити напрями ВКП з концепцією формування двоконтурного меха�

нізму економічного розвитку;
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� більш ефективно впливати на грошовий попит, що, поза сумнівом, по�

зитивно відобразиться на динаміці інфляційних процесів;

� пожвавити і посилити механізм рефінансування, оперативніше реагува�

ти на ситуацію, що складається на валютному та грошовому ринку;

� послабити залежність пропозиції грошової маси і вартість грошових ре�

сурсів від зовнішніх джерел, активніше впливати на формування обсягів дов�

гих ресурсів, спрямовуючи їх на вирішення фундаментальних проблем еконо�

міки. 

Для ефективного досягнення стратегічної мети ВКП – стійкості націо�

нальної валюти – заходи мають здійснюватися за такими основними напряма�
ми:

� посилення дієвості процентної політики; 

� удосконалення девізної політики;

� інституційна розбудова валютного ринку у відповідності до міжнарод�

них стандартів;

� впровадження прогресивних технологій і інструментів страхування ва�

лютних ризиків; 

� посилення ролі пруденційного нагляду і контролю;

� підвищення прозорості у валютній сфері та удосконалення комунікатив�

ної політики НБУ;

� лібералізація валютного регулювання;

� вдосконалення системи управління ЗВР.

Указані напрями є підставою для визначення низки першочергових зав�
дань щодо удосконалення інструментів регулювання ВК, якими мають стати:

� зміцнення ринкової дисципліни на валютному ринку як доповнення до

адміністративних регуляторів ВК; 

� розробка і застосування важелів стимулювання суб'єктів валютного рин�

ку до активнішого використання інструментів страхування і перенесення ва�

лютних ризиків;

� зміцнення позицій валютних дилерів та інституційних інвесторів на ва�

лютному ринку з одночасним створенням правових і інституційних основ для

моніторингу і контролю за здійсненням операцій з високоризикованими ва�

лютно�фінансовими інструментами; 

� підвищення дієвості механізмів управління процентними ставками та

посилення їх ролі в регулюванні валютного і грошово�кредитного ринків;

� удосконалення тактики, форм і методів проведення валютних інтервен�

цій;

� розробка та реалізація інформаційних методів впливу на валютний курс;

� удосконалення національної платіжно�розрахункової системи у частині

обслуговування операцій з валютними деривативами, підвищення її надійнос�

ті і прозорості;

� розробка поетапної стратегії лібералізації валютного регулювання, спря�

мованої на пріоритетне забезпечення національних інтересів України;

� зосередження зусиль на узгодженні кроків стосовно лібералізації пото�

ків капіталу з розвитком внутрішнього валютно�фінансового середовища; 
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� розвиток системи моніторингу диспропорцій та ризиків валютної лібе�

ралізації, удосконалення норм пруденційного контролю і нагляду за діяльніс�

тю суб'єктів валютно�фінансових відносин;

� розвиток методів активного інвестиційного менеджменту ЗВР НБУ у

відповідності до міжнародних стандартів і принципів. 

Реалізація цих завдань дозволить в стислі терміни створити необхідні

умови для переходу до політики гнучкого валютного курсоутворення, орієнто�

ваної на сприяння стійкості української валюти, що буде максимальна набли�

жена до завдань макроекономічного регулювання в частині забезпечення ін�

теграції на паритетних засадах в світогосподарську систему. 
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Украина только начинает входить в систему мирового экономического

пространства, и от того, как этот процесс будет происходить, зависит дальней�

шее экономическое и социальное развитие нашего государства. Сегодняшнее

положение Украины в мирохозяйственных связях характеризуется неподго�

товленностью ее экономики к высокоэффективным формам внешнеэконо�

мического сотрудничества. 

Произошло резкое падение объёмов торговли со странами ближнего и

дальнего зарубежья, экспортные поступления зависят от вывоза товара, а

импорт приводит к вытеснению отечественного производителя. Имеется

отрицательное постоянное сальдо внешнеторгового баланса.

Пока для Украины присущ снабженческо�сбытовой и посреднический

характер внешних связей. Между тем в мировом экономическом сотрудни�

честве, наряду с торговлей, все большее значение приобретает научно�техни�

ческое и инвестиционное направление межгосударственной интеграции.

В Украине сделаны важные шаги на пути реформ внешнеэкономической

политики, но это не стало реальным фактором воздействия оздоровления эко�

номики и обеспечению экономического роста. 

Включение национальной экономики Украины в давно сложившийся

экономический механизм мирового хозяйства представляется весьма дли�

тельным процессом, так как существует множество факторов, препятствую�

щих ее эффективной интеграции в международное разделение труда. К их

числу, прежде всего, следует отнести: 

� отсутствие политической стабильности в стране, неопределенность со�

временных ориентиров и внешнеполитических векторов; 

� затянувшийся экономический кризис, непрекращающаяся борьба круп�

ных финансово�промьшленных группировок за сферы влияния в стране.

К внешнеэкономическому регулированию в Украине принадлежит обес�

печение сбалансированности экономики и равновесия внутреннего рынка го�

сударства, стимулирование прогрессивных структурных изменений в эконо�

мике, создание благоприятных условий для привлечения национальной эко�

номики в систему мирового разделения труда и приближения к рыночным

структурам развитых стран. Регулирование такой деятельности осуществляет�

ся на основании законов Украины, регуляторных актов, экономических

средств оперативного регулирования, решения негосударственных органов

управления экономикой.

Активизация Украины в мировом хозяйстве раскрывает широкие перс�

пективы для дальнейшего экономического развития, что выступает дополни�

тельным фактором роста. Это требует дальнейшего реформирования нацио�

нальной системы регулирования внешнеэкономических связей.

Экспортная ориентация экономики требует определения существующих

и потенциальных конкурентных преимуществ украинских товаропроизводи�
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телей, а также факторов, которые их формируют, механизма реализации их

преимуществ. Конкурентоспособность национальной экономики – это реша�

ющий критерий, который необходимо принимать во внимание при решении

проблем развития внешнеэкономических связей.

Украина имеет потенциальные резервы для относительно успешной

деятельности в рамках мирового хозяйства:

� исключительно выгодное положение с позиции оценки первичных зе�

мельных факторов производства: плодородные земли, умеренный климат, на�

личие водных ресурсов и полезных ископаемых, выгодное географическое по�

ложение. Но пока состояние агропромышленной сферы является слишком

тяжелым и слабо конкурентоспособным даже на рынках СНГ; транзитные во�

зможности также используются далеко не в полной мере, основные полезные

ископаемые не пользуются спросом в технологически передовых отраслях;

� дешевая рабочая сила, но качественная характеристика трудовых ресур�

сов Украины отстает от индустриально развитых государств, поэтому реализа�

ция данного преимущества может дать эффект при включении дешевой рабо�

чей силы в смешанные с иностранным капиталом производства, работающи�

ми на мировой рынок;

� мощная индустриальная база машиностроения и металлообработки, ко�

торая при определенных условиях может дать взаимодействие с рынками СНГ

и развивающихся стран, но надо иметь в виду, что рынки развивающихся

стран нуждаются в значительных кредитах; возникает вопрос, в состоянии ли

национальные производители Украины удовлетворить эту потребность; 

� научно�технический потенциал, развитие которого является реальным

направлением выхода страны на мировой рынок, так как отечественная наука

накопила огромные достижения, а в ее активе есть ряд готовых к реализации

уникальных технологий. Главное сегодня – сохранить имеющийся научный

потенциал, кадры научных работников и поддерживать научные исследова�

ния на современном уровне; 

� выгодное географическое положение и хорошо развитая промышленная

инфраструктура.

Индустриальный потенциал страны, его инфраструктура, ориентирова�

ны сегодня в Украине на бывший союзный рынок как по требованиям стан�

дарта технологии качества продукции, так и с учетом социальной психологии

людей, бывших граждан СССР. Поэтому интеграция экономики Украины со

странами СНГ на взаимовыгодных условиях, на базе рыночных отношений

будет условием выхода Украины на мировой рынок.

Основные направления интеграции Украины в мировую экономическую

систему предусматривают:

1. Совершенствование форм, методов, принципов развития экономичес�

ких, научно�технических, валютно�финансовых, правовых отношений хо�

зяйствования.

2. Создание программно�целевых форм и методов координации междуна�

родных отношений.

3. Создание товарно�стоимостных стандартов, соответствующих разви�

тым странам.
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4. Привлечение инвестиций в экономику.

5. Образование устойчивых международных экономических отношений

через деятельность банков, бирж и международных центров.

Эти направления развития, на наш взгляд, способны значительно ускорить

процесс внедрения Украины в мировую экономическую систему, что, безуслов�

но, должно быть в ряду ближайших ориентиров для государственного регулиро�

вания внешнеэкономической деятельности. Вхождение Украины в мировое хо�

зяйство дает дополнительные возможности для выхода страны из экономичес�

кого кризиса, для развития и совершенствования национальной экономики, ее

эффективного включения в систему международного разделения труда.

Однако, общая неконкурентоспособность национальной экономики по�

ка не позволяет стране занимать полноценное место на мировом рынке. Про�

цесс интеграции в мировую экономическую систему идет очень медленно и

неэффективно, он проявляется в невзаимовыгодном товарообмене и слабом

притоке инвестиций в экономику Украины. Среди обозначенных проблем

есть комплекс вопросов, связанных с регулированием импорта в целях обес�

печения защиты украинского товаропроизводителя от конкурентов. 

Протекционистский вариант внешнеторговой политики предполагает за�

щиту отечественного производства. Для регулирования в этой сфере госу�

дарство использует тарифные пошлины и нетарифные инструменты: квоты,

лицензии, субсидии, демпинг. 

Классическим регулятором импорта является ввозная (импортная) пош�

лина, которая представляет собой налог на товары (услуги), который взимает�

ся при ввозе на таможенную территорию. Ввозная пошлина оказывает проти�

воречивое влияние на экономику страны. Это связано, с одной стороны, с ис�

пользованием инструментов торговой политики ограничения импорта, с дру�

гой – это поступление в бюджет денежных средств приводит к убыткам потре�

бителей импортных товаров, путем повышения их цен на национальном рын�

ке страны. В результате введения импортной пошлины убытки потребителей

импортной продукции превышают величину дохода производителей подоб�

ного товара и поступления в госбюджет. В итоге страна�импортер может по�

нести убытки от тарифного регулирования.

Если страна�импортер обеспечит поддержку национального товаропро�

изводителя за счет использования других способов госрегулирования внутри�

экономического характера, то это является менее эффективным, т.к. ввозная

пошлина является оптимальным решением. Это свидетельствует о том, что

применение в Украине тарифного регулирования является оправданным [2].

Ввозная пошлина ограничивает конкуренцию со стороны импорта для

обеспечения оптимального эффекта от регулирования в протекционистских

целях. Параллельно должна проводиться государственная политика в антимо�

нопольной, ценовой, инновационной сферах. Современная система импорт�

ного регулирования с помощью ввозной пошлины требует повышения эф�

фективности защиты отечественного товаропроизводителя в соответствии с

нормами международного торгового права. В данном контексте необходимым

является введение в национальную торговую практику антидемпингового и

компенсационного налога [6].
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Использование антидемпингового налога поможет избежать нанесения

убытка национальному товаропроизводителю в результате роста поставок

аналогичной продукции импортного производства. Введение этого инстру�

мента создаст условия для нейтрализации жесткой конкуренции со стороны

импорта и даст национальному товаропроизводителю возможность повысить

показатели конкурентоспособности. Его введение позволит защитить нацио�

нального товаропроизводителя от недобросовестной конкуренции со стороны

импорта.

Антидемпинговый налог направлен на ликвидацию демпинговой (экс�

портной) маржи и широко используется в мировой экономике. Например,

Индия ввела такой налог на продукцию из Таиланда и Китая, а ЕС – на хими�

ческую продукцию из Китая. В Украине это связано, прежде всего, с импор�

том проката в Российскую Федерацию. Основной целью компенсационного

налога является нейтрализация конкуренции среди производителей и экспор�

теров импортного товара, которые они имеют в результате получения субси�

дии от государства. Сейчас в странах СНГ ведутся споры на введение разового

компенсационного налога на приватизацию (проведена в 90�х годах прошлого

века), который будет прописан в законодательстве. Также он представляет

способ добровольного возврата незаконно приватизированного имущества и

должен быть доплачен собственником предприятия. Можно вспомнить скан�

дал «Криворожстали», когда владелец предприятия хотел доплатить деньги в

казну государства. Известен опыт Великобритании, когда компенсационный

налог был введен на приватизацию за денежные средства [7].

К другим рычагам регулирования импорта относят налоги и сборы (сюда

входит НДС, акциз и таможенная пошлина). В отличие от таможенной пош�

лины, налоги и сборы не регулируются международными соглашениями, а их

применение связано с обязательствами по торговым договорам. Они являются

динамичным инструментом регулирования импортных товаропотоков [1].

Важную роль играет валютное ограничение, которое направлено на рас�

ширение (удержание) развития внешнеэкономических связей государства. В

сфере внешней торговли валютное ограничение считается фактором сдержи�

вания импорта, т.к. использование валюты на закупку иностранных товаров

разрешается после получения специального разрешения [9].

С самого начала развития международных связей сложились два подхода

к внешней политике. Первый – допускает свободу торговли без ограничений

(фритредерство); второй – обосновывает государственное вмешательство в

международный товарооборот, чтобы помочь интересам национального хо�

зяйства (протекционизм). Эти два подхода к разработке и реализации внеш�

неэкономической политики сегодня сохранены, но лидирует фритредерство.

Конкуренция между странами и противоречивые столкновения нацио�

нальных экономических интересов делает необходимым использование инст�

рументов государственного регулирования внешнеэкономической деятель�

ности. К экономическим инструментам регулирования импорта относятся

таможенные тарифы, налоги и сборы с импортных товаров [5].

Под регулированием с помощью иностранных депозитов понимают уста�

новление обязанностей импортёра сделать в государственном банке на опре�
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делённый срок беспроцентный взнос в сумме равной всей или части товара,

который ввозят. Таким образом, у импортёра с денежных средств изымаются

средства, и он избавляется от возможности получить банковский кредит, что

отрицательно обозначится на платежеспособности.

Обязанности по ограничению поставок товаров экспортёром (доброволь�

ные ограничения экспорта) – новый протекционистский административный

инструмент. Такие ограничения фактически навязываются экономически

сильными государствами своим партнёрам под угрозой установления жёстко�

го ограничения импорта.

Другими административными инструментами являются эмбарго (полный

запрет внешнеэкономических операций), специфические условия к товару,

упаковке. Особую роль во внешнеэкономической политике играют валютные

инструменты. Пересмотр курса национальной валюты (например, девальва�

ция) даёт возможность уменьшить цены на экспорт и увеличить на импорт.

Новый курс валюты создаёт общие условия для смены динамики экспорта и

импорта товаров.

Активная внешнеэкономическая политика должна быть действенным

инструментом структурной перестройки экономики и связана с ростом кон�

курентоспособности национального производителя. Она открывает новые

рынки сбыта, ускоряет переход к мировым ценам. Либерализация внешнеэко�

номической деятельности играет стратегическую роль во внешнеэкономичес�

ких реформах и становление рыночных отношений в целом. Потенциальный

конфликт между отечественными и зарубежными производителями возни�

кает при необходимости открыть отечественную экономику для иностранной

конкуренции и в то же время это должно обеспечить защиту отечественному

товаропроизводителю [8].
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Специфічною особливістю сучасного етапу є поєднання процесів інтегра�

ції до глобалізаційних процесів розвитку у напрямку політики децентралізації

у різних сферах життя як на наднаціональному, так і державному рівні. Тому

без врахування особливостей політики децентралізації та вирівнювання регіо�

нального розвитку неможливо створити потужний вітчизняний народногос�

подарський комплекс, що посяде належне місце у світовому господарстві.

Успішне здійснення соціально�економічних перетворень в Україні знач�

ною мірою залежить від раціонального поєднання загальнодержавних інтере�

сів з інтересами й особливостями регіонів, ефективним використанням їхньо�

го природно�ресурсного, трудового, науково�технічного й виробничого по�

тенціалу, тісної взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади й

органів місцевого самоврядування. Сьогодні регулювання соціально�еконо�

мічного розвитку регіонів належить до пріоритетних завдань державного

управління, ставши одним із ключових питань у процесі становлення нової

моделі ринкової економіки в Україні, вагомим механізмом забезпечення тери�

торіальної цілісності й суспільно�політичної стабільності в державі. Та, на�

жаль, несистемність української державної політики й діяльності у сфері ре�

гіонального розвитку є однією з важливих причин стримування соціально�

економічного розвитку держави, ускладнення умов для зміцнення позицій

України в міжнародному економічному співробітництві, повільного здійснен�

ня ринкових перетворень на місцях, виникнення й загострення багатьох

соціальних, економічних, екологічних та інших проблем. 

Дослідженню впливу децентралізації на місцевий економічний розвиток

в останні роки присвячено багато праць. Наприклад, А. Шнейдер [15] розгля�

дає децентралізацію у трьох вимірах: як адміністративну, як фіскальну (бюд�

жетну), та як політичну. Він вважає, що деякі країни далеко просунулись в усіх

трьох напрямах децентралізації, наприклад Норвегія, то інші країни, наприк�

лад Індія, сильно просунулись лише у напряму фіскальної децентралізації, а

Чилі – тільки у напряму адміністративної. На його думку, децентралізація в

усіх трьох напрямах сприяє досягненню максимального суспільного добро�

буту. 

Існує два підходи до регіональної децентралізації та міжрегіональної солі�

дарності [11]. Перший є характерним для США, а другий – для країн Євро�

союзу. Сутність першого полягає в тому, що місцеві органи влади значною

мірою забезпечені власними джерелами фінансування, а доля федерального

бюджету в їх фінансуванні є незначною. Тому засоби міжбюджетного вирів�

нювання практично не застосовуються. При цьому рівень регіональної неод�

норідності в економічному розвитку, розрахований за методикою 4�х індексів:

Сігма, Джині, Фейла та Аткінсона [10] є незначним. Сутність другого полягає

в значній міжрегіональній солідарності, механізм якої здійснюється за раху�
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нок або трансфертів або грандів. При цьому рівень регіональної неоднорід�

ності в ряді країн залишається значним (Бельгія та Франція). 

Підкреслюючи позитивний вплив децентралізації на темпи економічного

розвитку О. Кван [12] вважає, що децентралізація сприяє створенню сприят�

ливого клімату для місцевого бізнесу. Крім того, виникнення фіскальної між�

регіональної конкуренції обмежує зростання нераціональних витрат місцевих

органів влади. Аргументом проти фіскальної незалежності місцевих органів

влади вважається те, що перерозподіл капіталів та людських ресурсів на між�

регіональному рівні має результат у найкращому випадку, як гра із нульовою

сумою. Однак, в наших умовах, це твердження, внаслідок значної різниці в

оплаті праці між столицею та регіонами, не може бути застосовано.

Інші автори [9] аргументують позитивний вплив децентралізації на рівень

економічного зростання лише до певної межі, що дорівнює рівню фінансової

незалежності органів місцевої влади. В іншому випадку, бюджетна децентралі�

зація має негативний вплив на рівень економічного зростання певної країни.

Крім того, ступінь регіонального перерозподілу залежить від ступеню фіс�

кальної автономії місцевих органів влади [11].

Аналіз реформування економічних відносин в Україні за роки її незалеж�

ності свідчить про те, що перехід економіки регіонів до ринкових відносин

здійснювався недостатньо регульовано. Внаслідок цього в цій сфері накопи�

чилася низка проблем, що потребують невідкладного вирішення. 

В Україні відбулася руйнація звичних територіальних пропорцій, замість

поступового нівелювання рівнів соціально�економічного розвитку регіонів

спостерігається їхня подальша диференціація, наростання поляризації між

регіонами за рівнями соціального розвитку й потужністю економічного по�

тенціалу. Невирішеною є проблема організації управління регіональним і міс�

цевим розвитком. На даному етапі відсутні належні механізми координації: з

одного боку – центральних органів виконавчої влади між собою щодо конк�

ретної території; з другого – між ними і місцевими органами виконавчої влади

й органами місцевого самоврядування в узгодженні цілей та пріоритетів. Не�

має чіткого розмежування сфер повноважень і відповідальності між цими

органами. Місцеві органи влади не мають повноцінного законодавчого під�

ґрунтя й фінансового забезпечення для виконання делегованих і власних пов�

новажень. Тому актуалізується завдання визначення реальних шляхів зміц�

нення потенціалу регіонального і місцевого розвитку шляхом підвищення

ролі місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування та

їхньої відповідальності за розвиток відповідних територій

Наявність функціональної системи взаємовідносин центр – регіони, сис�

теми, яка забезпечує суспільну злагоду й економічний прогрес, є індикатором

рівня розвитку в державі демократії й становлення громадянського суспільст�

ва. Дієздатність державної регіональної політики є також важливим індикато�

ром готовності нашої країни до її інтеграції в європейську спільноту. Утверд�

ження ефективної моделі взаємодії центральних та регіональних і місцевих

органів влади є важливою складовою адміністративної реформи.

Для успішного проведення адміністративної регіональної реформи задля

забезпечення сталого економічного розвитку країни необхідно розробити під�
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ходи для реструктуризації місцевої економіки, яка показує як успішно органи

місцевого самоврядування використовують наявні у них фінансові важелі за�

для прискорення темпів економічного зростання регіонів на рівні фінансово�

го оздоровлення окремих підприємств та/або галузей виробництва, які знахо�

дяться на підвідомчий території даних органів місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування за своєю державно�управлінською сутніс�

тю мають відповідати за стан економічного розвитку своїх місцевих госпо�

дарств та сприяти нарощуванню виробничих потужностей на тих підприємст�

вах, що є приоритетними для місцевої економіки. 

Відомо, що у ряді економічно розвинених країн центральний уряд не пе�

реймається проблемами місцевого економічного розвитку, що є абсолютно

зрозумілим, адже саме органи місцевого самоврядування є більш відповідаль�

ними до потреб своїх резидентів і краще розуміють фінансову та економічну

ситуацію, що склалася у регіоні. Так, наприклад, у Велика Британії [13] органи

місцевого самоврядування мають право самостійно приймати рішення щодо

реструктуризації навіть цілих галузей економіки, а у Німеччині, Франції,

Швеції та багатьох інших країнах, місцева влада може за допомогою податко�

вих та інших пільг стимулювати або стримувати економічний розвиток в ме�

жах власної адміністративно�територіальної одиниці. Звичайно, таке збіль�

шення повноважень органів місцевого самоврядування у ряді країн світу при�

зводить до неоднакових умов для розвитку певної галузі виробництва на різ�

них територіях в середині однієї країни, але, з іншого боку, така неоднорід�

ність є в кінцевому рахунку ефективним чинником економічного зростання

як місцевої так і загальнонаціональної економіки.

Розглядаючи проблему зміцнення потенціалу розвитку регіонів, потрібно

виходити з того, що основним пріоритетним завданням має стати запровад�

ження на регіональному рівні інвестиційно�інноваційної моделі розвитку, за�

безпечення подальшого розвитку науково�технологічного, інноваційного й

людського потенціалу, підвищення конкурентоспроможності економіки

регіонів на внутрішньому й зовнішньому ринках.

Сьогодні маємо говорити не стільки про регіональний розвиток взагалі,

скільки про стратегію сталого регіонального розвитку [4]. До головних ознак

належать: зростання темпів економічного розвитку; створення ефективної

структури економіки й сучасної ринкової інфраструктури; мінімізація залеж�

ності регіональної економіки від зовнішніх чинників; активізація розвитку

людського потенціалу; підвищення екологічної безпеки й охорони навколиш�

нього природного середовища.

Проблему зміцнення потенціалу регіонів потрібно вирішувати у контексті

євроінтеграційного курсу України. Інтегрування нашої країни в європейські

структури потребує вироблення і реалізації такої моделі взаємовідносин з ре�

гіонами й управління ними, яка б відповідала принципам регіональної політи�

ки Європейського Союзу. Значна увага, що приділяється проблемам регіо�

нального розвитку, зменшення регіональних економічних і соціальних дис�

пропорцій у країнах Європейського Союзу, є підтвердженням того, що дер�

жавна регіональна політика повинна розглядатися як один із найважливіших

механізмів забезпечення сталого економічного зростання та суспільної злаго�
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ди в Україні. У країнах ЄС напрацьовано великий досвід у питаннях механіз�

мів регулювання регіонального розвитку, підтримки депресивних територій,

економічного й бюджетного вирівнювання. Ми повинні використати цей

досвід, адаптувавши його найвагоміші досягнення до умов України.

Серед головних механізмів, які застосовуються державою для регулюван�

ня регіонального розвитку, необхідно виділити: запровадження програмуван�

ня розвитку регіонів, удосконалення міжбюджетних відносин, поліпшення

умов інвестування, розвиток транскордонного і прикордонного співробіт�

ництва, запровадження спеціального режиму інвестування на окремих тери�

торіях – спеціальні економічні зони (СЕЗ) і території пріоритетного розвитку

(ТПР); здійснення централізованих капіталовкладень та надання інвестицій�

них субвенцій. Запровадження цих механізмів дало змогу суттєво зменшити

темпи поглиблення соціально�економічних регіональних диспропорцій. Од�

нак неузгодженість та недостатня обґрунтованість надання підтримки регіо�

нам спричинила зростання територіальної диференціації за умовами еконо�

мічної діяльності.

Необхідно зазначити, що, на жаль, на сьогодні в Україні не сформовано ціле�

спрямовану систему реалізації державної регіональної політики. Домінує ситуа�

тивний підхід. Існуючі механізми державного регулювання регіонального розвит�

ку успадкували принципи централізованої системи, можливості якої вичерпано.

Аналіз результатів застосування інструментів державного регулювання розвитку

регіонів засвідчив їхню низьку ефективність. Тому необхідно зосередити увагу на

виробленні такої системи, яка була б адекватною сучасному стану регіонального

розвитку в країні з урахуванням наукових і практичних надбань у цій сфері.

Проблему зміцнення потенціалу регіонів ми повинні розглядати не через

дотації (трансферти), хоча й це необхідно робити, а насамперед через збіль�

шення надходжень до місцевих бюджетів шляхом сприяння підприємницькій

діяльності, зокрема малому підприємництву, розвитку сучасних форм коопе�

ративних зв'язків суб'єктів підприємництва. Джерелом забезпечення розвитку

регіонів має стати мобілізація їхнього внутрішнього потенціалу, його модерні�

зація відповідно до вимог формування й запровадження інноваційної моделі

розвитку економіки.

Диспропорції сучасного становища регіонального розвитку за даними

валової доданої вартості за період 1999–2002 рр. засвідчує табл. 1.

Особливо важливою є роль малого підприємництва у соціально�еконо�

мічному розвитку регіонів. У Концепції державної регіональної політики

України широкий розвиток підприємництва віднесено до пріоритетних зав�

дань регіональної політики, а мале підприємництво визначено як один з най�

вагоміших чинників забезпечення економічного зростання в регіонах, підви�

щення зайнятості й рівня доходів населення та наповнення місцевих бюджетів

[3].

Диференційованою по регіонах є також динаміка малих підприємств. У

2002 р. найактивнішим був процес їхнього створення у Вінницькій, Чернігів�

ській, Київській, Запорізькій, Волинській, Дніпропетровській, Одеській об�

ластях та м. Києві – в цих регіонах їхня кількість зросла на 10–20% (при серед�

ньому по Україні показнику 8,6%). Водночас у Кіровоградській та Закарпатсь�
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кій областях їхній приріст становив менше 2%. Чисельність зайнятих на малих

підприємствах найвищими темпами (8–11%) зростала у м. Києві, Дніпропет�

ровській, Черкаській та Чернігівській областях [5; 6]. У 2003 р. кількість малих

підприємств найвищими темпами зростала у Вінницькій, Київській, Чернігів�

ській областях та м. Києві. Незначне зростання відбулося в Закарпатській,

Донецькій, Житомирській, Івано�Франківській, Тернопільській, Кіровоград�

ській областях та м. Севастополі.

Бюджетна система України сьогодні не відповідає потребам регіонально�

го і місцевого розвитку. Існує суттєва диференціація на міжрегіональному та

внутрішньорегіональному рівнях у доходах і видатках місцевих бюджетів.

Контрастність за сумою власних доходів становить 7,5 раза, за видатками, що

враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – 5,8 раза, тому

кількість та якість послуг, які надаються жителям різних територій, залишає�

ться територіально диференційованою. Суттєва обмеженість у здійсненні по�

літики з реалізації місцевих інтересів негативно впливає на авторитет органів

місцевого самоврядування. Отже, на часі – поглиблення реформи з метою

посилення самостійності місцевих бюджетів.

Останніми роками в Україні збільшилася кількість депресивних терито�

рій, ситуація в яких дедалі загострюється. Державна політика щодо підтримки

таких територій повинна бути більш системною й ефективною. Головним ме�

ханізмом державної політики з подолання депресивності територій має стати

законодавче врегулювання проблеми стимулювання розвитку регіонів. Захо�

дами державного стимулювання розвитку депресивних територій є, зокрема,

цільове спрямування державних капітальних вкладень на розвиток виробни�

чої, комунікаційної й соціальної інфраструктури депресивних регіонів; надан�

ня державної підтримки, зокрема фінансової, малим підприємствам, сприян�

ня формуванню інфраструктури розвитку підприємництва; створення систе�

ми перекваліфікації трудових ресурсів; запровадження механізму інвестицій�

ного стимулювання розвитку депресивних територій.

Аналіз регіональних аспектів малого підприємництва дозволяє зробити

висновок, що на сьогодні головними чинниками його розвитку є відповідні

нормативно�правове поле та інституційно�інфраструктурна база в регіонах.

Подальший розвиток малого підприємництва потребує формування і здійс�

нення відповідної ефективної та гнучкої регіональної політики. Регіональну

політику сприяння розвитку малого підприємництва необхідно розглядати як

один з найбільш пріоритетних напрямів діяльності місцевих органів влади

щодо забезпечення динамічного соціально�економічного розвитку територій.

Важливість врахування регіональних особливостей при виробленні політики

підтримки підприємництва пов'язана з тим, що воно переважно зорієнтоване

на місцеві ринки, а також допомагає задіяти підприємницький потенціал як

вагомий ресурс регіонального розвитку. 

Комплексне вирішення окреслених проблем регіонального розвитку

України з урахуванням принципів регіональної політики Європейського Сою�

зу забезпечить паритетне входження нашої країни до системи світових світо�

господарських зв'язків. 
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Підвищення темпів зростання економіки України за останні роки стало нас�

лідком збільшення уваги до неї з боку іноземних інвесторів. Це зумовлено не�

значним ростом економік західних країн і необхідністю пошуку нових напрямів

вкладення коштів з метою отримання більших прибутків. Одним з таких напрямів

є зростаючі економіки країн Центральної та Східної Європи і, зокрема, України.

На поточний момент одними з найбільших є темпи зростання у фінансо�

вому секторі. Тому за останні кілька років суттєво збільшилася присутність

іноземного капіталу в банківській системі України. Подібні тенденції спосте�

рігаються і на банківському і страховому ринку, який має значний потенціал

розвитку, нереалізований повною мірою. Тому постає необхідність досліджен�

ня ролі іноземного капіталу на страховому ринку, виявлення всіх можливих

чинників, які визначають переваги та недоліки присутності фінансових уста�

нов з іноземним капіталом в Україні.

На початку XXI ст. частка іноземних операцій в провідних банках світу

складає більше 30% від загального обсягу їхньої діяльності та сукупного

прибутку. Географічна експансія і консолідація банків вийшла далеко за межі

окремих країн. Провідні банки світу перетворюються на потужні універсальні

фінансові конгломерати, які ведуть боротьбу за клієнтів по всьому світу. 

Головним напрямком розвитку міжнародного банківського бізнесу стала

транснаціоналізація банківської діяльності, розвиток та укріплення позицій

транснаціональних банків (ТНБ) на міжнародних фінансових ринках. Основ�

ними передумовами транснаціоналізації стали:

� концентрація та централізація банківського капіталу;

� розвиток і укріплення позицій фінансово�промислових груп;

� підвищення конкуренції на національних ринках;

� виникнення ринку євровалют та інших глобальних фінансових ринків;

� створення глобальної інформаційно�фінансової мережі, яка значно по�

легшувала процес переміщення капіталу;

� зростання необхідності в забезпеченні фінансовими ресурсами трансна�

ціональних корпорацій (ТНК) тощо.

На жаль, певна «ізольованість» України від загальносвітових тенденцій

розвитку процесів транснаціоналізації не дає їй можливості бути повноцінним

суб'єктом, а не об'єктом, міжнародної фінансової діяльності. Відсутність в Ук�

раїні власних потужних ТНК і ТНБ значно послаблює її позиції на міжнарод�

ній фінансовій арені та обмежує конкурентоспроможність всієї економіки.
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3.1. ПРОЦЕСИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Розділ ІII. 

Фінансова інтеграція України



Процеси транснаціоналізації банківської діяльності, які набули широкого

розвитку в другій половині минулого століття, викликали значні зміни в орга�

нізаційній структурі, менеджменті та стратегічних напрямках діяльності про�

відних банків світу. Великі міжнародні банки, які в даний час сконцентровані

в трьох основних регіонах (США, Західна Європа та Південно�Східна Азія),

фактично є своєрідними фінансовими центрами, через які проходять основні

фінансові потоки світу. 

На сьогодні існує 13 фінансових центрів, основними з яких є Нью�Йорк,

Лондон, Токіо, Франкфурт�на�Майні, Цюрих та Гонконг. Серед зазначених

центрів найбільша кількість іноземних банків та їхніх філій розміщена в Лон�

доні – більше 600. До того ж в Лондоні реєструється найбільша частка транс�

національних банківських операцій – близько 14%. 

Зазначимо, що до середини 80�х рр. XX ст. провідні позиції на міжнарод�

них фінансових ринках займали американські ТНБ. Згодом, завдяки загаль�

ному економічному розвитку економіки, лідерство захопили японські ТНБ.

Фінансова криза кінця 90�х рр. XX ст. значно послабила позиції японських

ТНБ, які знов відійшли на «другий план». 

У наш час конкуренцію американським банкам складають європейські

ТНБ, які швидко укріплюють свої позиції завдяки процесам інтеграції в межах

Європейського союзу. Європейські банки, завдяки швидким темпам консолі�

дації на внутрішніх ринках, все інтенсивніше намагаються розширити свою

діяльність шляхом злиття та поглинань фінансових закладів за межами їхніх

країн. Але поки що лідерство в світовій фінансовій сфері належить двом най�

потужнішим фінансовим групам – «Citigroup» (США) та «Mizuho Financial

Group» (Японія), які за даними журналу «The Banker» володіють 5,9% сукуп�

ного капіталу 1000 найбільших банків світу. 

Загалом процес транснаціоналізації банківського бізнесу в другій полови�

ні ХХ ст. можна умовно поділити на чотири основні етапи, які викладені в

табл. 1 [2, 12].

Зазначимо, що в світовій практиці не існує єдиного підходу до визначен�

ня ТНБ. Як правило, сучасні міжнародні банки прийнято розподіляти на дві

групи – транснаціональні та міжнаціональні банки. До ТНБ відносять великі

заклади універсального типу, які мають широко розгалужену та тісно інтегро�

вану систему закордонних підрозділів спеціалізованих у сфері операційної

діяльності на провідних фінансових ринках світу. До міжнаціональних банків

(МНБ) відносять транснаціональні банки, в яких міжнародною є не тільки

діяльність, але й капітал та система управління. 

Сучасні ТНБ сформовані переважно на базі великих універсальних ко�

мерційних банків розвинених країн світу. Багато науковців та фінансових ана�

літиків визначають ТНБ як кредитно�фінансові заклади, які займаються ба�

гатьма видами фінансової діяльності на національному і міжнародному рівні

та виділяють чотири їх основні типи [5, 3]: 

� змішані банки німецького типу;

� британський варіант універсальних банків;

� американські банківські холдинги;

� японські банківські конгломерати.

Розділ ІІІ. Фінансова інтеграція УкраїниРозділ ІІІ. Фінансова інтеграція України82

ФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ



Таблиця 1. Загальні фактори та тенденції
транснаціоналізації банківського бізнесу

Серед критеріїв віднесення банків до статусу транснаціональних визнача�

ють [6, 50]:

� міжнародний характер діяльності, незалежний від інтересів країни їх ба�

зування;

� велика частка міжнародних операцій в сукупній діяльності та висока пи�

тома вага прибутку від операцій за кордоном; 

� панування не тільки на національному, а й на міжнародних фінансових

ринках;

� значний ступінь залежності від зовнішніх ринків при мобілізації та ви�

користанні фінансових ресурсів; 

� наявність розвиненої мережі закордонних підрозділів, в тому числі в ос�

новних фінансових центрах та національних ринках багатьох країн світу;

� універсальний характер діяльності, географічна та продуктова диверси�

фікація;

� розмір банку (достатньо крупний банк з великими фінансовими можли�

востями) тощо.

Основними заходами підвищення конкурентоспроможності на міжна�

родних фінансових ринках сучасні ТНБ вбачають концентрацію та централі�

зацію капіталу шляхом злиття та поглинання. Вони все менше уваги приділя�

ють розвитку мережі власних закордонних філій, набагато ефективнішим для

них є поглинання місцевих банків та їх закордонних підрозділів.
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ÏÏååðð³³îîää ÔÔààêêòòîîððèè òòððààííññííààöö³³îîííààëë³³ççààöö³³¿¿  ÎÎññííîîââíí³³ ññòòððààòòååãã³³÷÷íí³³ ççððóóøøååííííÿÿ 
ááààííêê³³ââññüüêêîî¿¿ ññèèññòòååììèè ññââ³³òòóó  

1. Ê³íåöü 
60-õ – 
ïî÷àòîê 
70-õ ðð.  
ÕÕ ñò. 

1. Ë³áåðàë³çàö³ÿ ô³íàíñîâèõ ðèí-
ê³â ïðîâ³äíèõ êðà¿í ñâ³òó. 
2. Ï³äâèùåííÿ îáñÿã³â îïåðàö³é 
íà ºâðîðèíêàõ. 

1. Ðîçãàëóäæåííÿ áàíê³âñüêî¿ ìåðåæ³ 
ïðîâ³äíèõ áàíê³â ñâ³òó. 
2. Ïåðåâàæàííÿ ïîë³öåíòðè÷íî¿ 
îð³ºíòàö³¿ á³çíåñó. 

2. 70-ò³ ðð. 
ÕÕ ñò. 

1. Íàôòîâ³ êðèçè ³ ðåöèêëþâàííÿ 
íàôòîäîëàð³â. 
2. Ðîçâèòîê ºâðîêðåäèòíîãî ðèí-
êó. 

1. Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ êîíêóðåíòíî¿ áî-
ðîòüáè ñåðåä ì³æíàðîäíî-îð³ºíòîâàíèõ 
áàíê³â. 
2. Óòâîðåííÿ áàíê³âñüêèõ ñèíäèêàò³â ç 
ðîçì³ùåííÿ ºâðîêðåäèòíèõ ïîçèê. 
3. Ïîñëàáëåííÿ ïîçèö³é àìåðèêàíñüêèõ 
ô³íàíñîâèõ ³íñòèòóò³â.  

3. Ïî÷àòîê 
80-õ – 
ïî÷àòîê 
90-õ ðð.  
ÕÕ ñò. 

1. Áîðãîâ³ êðèçè êðà¿í, ùî ðîçâè-
âàþòüñÿ. 
2. Ï³äâèùåííÿ ðîë³ ô³íàíñîâèõ 
³ííîâàö³é. 
3. ²íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ ô³íàíñî-
âèõ ðèíê³â.  

1. Ïåðåâàæàííÿ ïðîöåñ³â ñåê’þðèòèçàö³¿ 
³ ïîñèëåííÿ ðîë³ ïîðòôåëüíîãî 
ìåíåäæìåíòó â áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ. 
2. Ïîñèëåííÿ òåíäåíö³é äî ³íâåñòèö³éíî-
çàñíîâíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ áàíê³â. 
3. Óêëàäåííÿ ì³æíàðîäíèõ óãîä, ÿê³ 
ðåãëàìåíòóþòü êàï³òàë ô³íàíñîâèõ 
³íñòèòóò³â.  

4. 90-ò³ ðð. 
ÕÕ ñò. – 
ïî÷àòîê 
ÕÕ² ñò. 

1. Ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî ºâðîïåé-
ñüêîãî ô³íàíñîâîãî ðèíêó. 
2. Ïîñèëåííÿ êîíêóðåíö³¿ ç áîêó 
íåô³íàíñîâèõ ñòðóêòóð  

1. Óòâîðåííÿ ì³æíàðîäíèõ áàíê³âñüêèõ 
ñîþç³â. 
2. Àêòèâ³çàö³ÿ ïðîöåñó ì³æíàðîäíèõ, ðå-
ã³îíàëüíèõ ³ íàö³îíàëüíèõ áàíê³âñüêèõ 
çëèâàíü òà ïîãëèíàíü. 



Як вже зазначалося, особливістю діяльності сучасних ТНБ є їхнє пану�

вання на національних та міжнародних ринках. При цьому, діючи в основному

на міжнародному рівні, вони переносять за кордон не тільки активні операції,

але й частину власного капіталу для посилення позицій на ринку інвестицій та

управління активами.

Діяльність ТНБ, в першу чергу, спрямована на обслуговування:

� транснаціональних компаній та їх закордонних підрозділів (corporate

banking);

� іноземних банків та великих промислових компаній (international ban�

king);

� урядів провідних країн світу (government banking);

� заможних приватних осіб (private banking). 

Відмінність ТНБ від великого національного банку полягає перш за все в

[10, 30]:

� наявності закордонної мережі банківських підрозділів;

� перенесенні за кордон не тільки активних операцій, але й частини влас�

ного капіталу;

� значній диверсифікації стратегії діяльності банку;

� формуванні за кордоном депозитної бази. 

Варто зазначити, що вектор еволюції банківської сфери розвинених країн

світу проходить не від ТНБ до МНБ, а від установ з елементами ТНБ до гло�

бальних банків – банків з яскраво вираженим національним за власністю яд�

ром, але глобальною операційною стратегією. 

У той же час, в дослідженнях М. Портера відзначається, що міжнародна

банківська система – це, перш за все, об'єднання національних банківських

систем, які мають різний рівень розвитку. Тому міжнародна банківська діяль�

ність може бути транснаціональною (або мультинаціональною), а не глобаль�

ною. Національна репутація та національні ресурси не впливають на успіх

банку в іншій країні. 

Однією з характерних рис ТНБ є відповідна концепція управління та

стратегія їх діяльності. Транснаціональна концепція управління базується на

одночасному врахуванні національних особливостей країн, ефекту масштабу

та економічних взаємозв'язків. Головна риса цієї концепції – відсутність іє�

рархічних відносин між материнським банком і закордонними підрозділами

та впровадження інтраоргінізаційних мереж управління. На сучасному етапі

ця концепція є провідною, певною мірою вона є «гібридною» від мультина�

ціональної та глобальної концепції. 

На думку М. Портера, транснаціональна концепція управління найбільш

придатна до застосування в тих галузях, які відносяться до глобальних, але че�

рез умови управління потребують довготривалої адаптації до національних

умов певної країни. Враховуючи, що банківську діяльність можна віднести до

категорії саме таких галузей – транснаціональна концепція управління є ви�

значальною для її розвитку в світовому масштабі.

Транснаціональна стратегія характеризується тим, що діяльність банку ши�

роко розповсюджена по всьому світу, взаємозалежна та спеціалізована, а через

закордонні підрозділи банку інтегруються результати різноманітних розробок.
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Така стратегія має забезпечувати ефективний обмін ресурсами між усіма країна�

ми в яких працює банк, використовувати інноваційні процеси і швидко реагува�

ти на специфічні та глобальні фактори оточуючого середовища. Це дає можли�

вість використовувати загальні ресурси і переваги місцезнаходження банку, а

також отримувати додаткові вигоди від «переплітання» міжнародної діяльності.

У контексті дослідження передумов та перспектив транснаціоналізації ук�

раїнських банків доцільно проаналізувати аналогічні процеси, які вже відбу�

лися в країнах Центрально�Східної Європи, адже вони характерні і для сього�

дення України. 

До найбільших ТНБ, які активно працюють на ринках країн Центрально�

Східної Європи, відносять Commerzbank, Reiffeisenbank, «UniCredio», Erste

Bank AG, Banka Intesa, «Societe Generale», Сalyon Bank, ING Bank, «Citigroup»

та інші. 

Основними мотивами виходу західних ТНБ на ринки цих країн була необ�

хідність обслуговування їх традиційних клієнтів, які розвивали свою діяльність

в цих країнах, та участь у процесах приватизації місцевих підприємств. Найпо�

ширенішими формами такого виходу були відкриття власних філій та придбан�

ня (створення) дочірніх банків. Така стратегія характерна для «ING Group»,

«ABN Amro» та «Сitigroup», діяльність яких була зорієнтована, в першу чергу, на

обслуговуванні власних корпоративних клієнтів та інвестиційному бізнесі. 

Незважаючи на значну лібералізацію та швидкі темпи розвитку банківсь�

кої системи країн Центрально�Східної Європи, національним банкам цих

країн не вдалося створити конкуренцію провідним ТНБ Західної Європи.

Навпаки вони були придбані або поглинуті транснаціональними банківськи�

ми групами провідних країн світу та стали частиною їх світової мережі.

Аналіз стратегій виходу іноземних банків на ринки країн, що розвивають�

ся, свідчить: на початковому етапі їх діяльність концентрується на обслугову�

ванні компаній країни походження та міжнародній торгівлі. При цьому внут�

рішнім ринком країни перебування вони майже не цікавились, а з регіональ�

ними банками співпрацювали мало. У міру розвитку місцевого ринку деякі з

них переорієнтовувались на роздрібний бізнес та обслуговування місцевих

компаній (рис. 1).

Рис. 1. Схема виходу банку на закордонний ринок

Åòàï  
1 Ïðåäñòàâíèöòâî  

-  àíàë³ç  åêîíîì³÷íî-ïðàâîâî¿  ñèòóàö³¿,  íàëà-
ãîäæåííÿ  êîíòàêò³â  ³ç  ì³ñöåâèìè  êë³ºíòàìè  
òà  îðãàíàìè  äåðæàâíîãî  óïðàâë³ííÿ 

 ↓  
Åòàï  

2 
Ìîíîîô³ñíèé   áàíê ç  îð³ºíòàö³ºþ   

íà  ì³æíàðîäíèé  á³çíåñ 
-  îáñëóãîâóâàííÿ   âëàñíèõ  êîðïîðàòèâíèõ   

êë³ºíò³â  êðà¿íè  ïîõîäæåííÿ  áàíêó 
 ↓  

Åòàï  
3 

Ìîíîîô³ñíèé   áàíê ç  îð³ºíòàö³ºþ   
íà  âíóòð³øí³é  á³çíåñ 

- ïåðåîð³ºíòàö³ÿ   íà  îáñëóãîâóâàííÿ   ïîòðåá  ì³ñ-
öåâîãî  ðèíêó 

 ↓  
Åòàï  

4 
Ðîçâèòîê  ìåðåæ³  ô³ë³é             

òà  â³ää³ëåíü 
- ðîçâèòîê  ðîçäð³áíîãî   á³çíåñó 

 ↓  
Åòàï  

5 
Ïîãëèíàííÿ  âåëèêîãî              

ì³ñöåâîãî  áàíêó 
- çì³öíåííÿ  ïîçèö³é  íà  ì³ñöåâîìó  ðèíêó 



Етап 1. Банк відкриває представництво в обраній ним країні з метою ви�

вчення економічно�правової ситуації, налагодження контактів із місцевими

клієнтами та підготовки до подальшої інтернаціоналізації своєї діяльності.

Етап 2. Банк відкриває або купує моноофісний банк, діяльність якого

спрямована передусім на обслуговування власних корпоративних клієнтів

країни походження банку. Залежно від цілей діяльності банку та специфіки

місцевого законодавства моноофісний банк може бути створений у формі до�

чірнього (асоційованого) банку або філії.

Етап 3. Банк залучає до свого бізнесу все більше місцевих клієнтів, пара�

лельно змінюючи стратегію діяльності та переорієнтовуючись на обслугову�

вання потреб місцевого ринку. 

Етап 4. Банк розвиває роздрібний бізнес і створює досить розгалужену

мережу філій та відділень.

Етап 5. Якщо бізнес для банку виявився прибутковим і він зацікавлений

у подальшому розвитку та зміцненні своїх позицій на ринку, починається про�

цес його злиття або поглинання великого місцевого банку з розвинутою мере�

жею філій та відділень, який посідає провідні позиції на привабливих сегмен�

тах ринку.

Із розвитком місцевого ринку іноземні банки почали переорієнтовувати�

ся на роздрібний бізнес та обслуговування місцевих компаній. Основною

стратегією для них стало придбання великих місцевих банків з розвиненою

мережею підрозділів з метою повномасштабної експансії на фінансові ринки

цих країн, наприклад купівля польського банку «Pekao» італійським

«UniCredio», чеського «Ceska Sporitelna» австрійським Erste Bank, румунсько�

го Banka Comerciala Romana французьким «Societe Generale», сербського

Eksimbank австрійським Bank Austria Creditanstalt тощо.

В цілому ж лідером за масштабами охоплення фінансового ринку Цент�

рально�Східної Європи є австрійський Reiffeisenbank, який має близько

780 власних підрозділів в 15 країнах цього регіону. Серед інших провідних бан�

ків можна виділити: італійський «UniCredio» (1207 підрозділів у 7 країнах); ні�

мецький Hypo Vereinsbank і його австрійський дочірній підрозділ Bank Austria

Greditanstalt (спільно мають 905 підрозділів у 13 країнах); австрійський Erste

Bank AG (1318 підрозділів у 4 країнах); а також французький банк «Societe

Generale» та італійський Banka Intesa (відповідно мають 665 та 475 підрозділів).

Загалом ці банки контролюють більше 60% фінансового ринку країн Цент�

рально�Східної Європи [3, 66].

Незважаючи на значну лібералізацію та швидкі темпи розвитку банківсь�

кої системи країн Центрально�Східної Європи, національним банкам цих

країн не вдалося створити конкуренцію провідним ТНБ Західної Європи.

Навпаки, вони були придбані або поглинуті транснаціональними банківськи�

ми групами провідних країн світу та стали частиною їх світової мережі.

Придбання та поглинання іноземними установами провідних вітчизня�

них банків залучає їх до загальносвітових процесів транснаціоналізації, але

водночас це зменшує перспективи створення на їх базі крупних міжнародних

банків та певною мірою послаблює позиції всіх вітчизняних банків на націо�

нальному фінансовому ринку. З іншого боку, входження іноземного капіталу
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до великих системних банків сприятиме підвищенню рівня їх капіталізації та

впровадженню міжнародного досвіту ведення банківської справи.

Однак відсутність в Україні власних ТНБ може поставити її у залежність

від іноземних фінансових установ, які визначатимуть напрямки та динаміку

розвитку цих процесів в Україні. У зв'язку з цим основними складовими

транснаціоналізації банківської діяльності вітчизняних банків мають стати:

� концентрація та централізація банківського капіталу, підвищення рівня

їх капіталізації;

� технічне оновлення та перебудова організаційної структури управління

зорієнтованої на міжнародний бізнес;

� створення закордонної мережі банківських підрозділів;

� розвиток і посилання позицій фінансово�промислових груп за участю

національних банків;

� підвищення долі міжнародних операцій в сукупній діяльності, вихід на

міжнародні фінансові ринки тощо.

Розвиток мережі закордонних підрозділів, підвищення технічних та кому�

нікаційних можливостей вітчизняних банків нададуть їм змогу не тільки фі�

нансувати міжнародну торгівлю, проводити масштабні операції з валютою та

кредитними угодами, а й виступати в ролі банків�лідерів міжнародних кон�

сорціумів, організовувати фінансування великих капіталомістких проектів,

надавати високоспеціалізовані фінансові послуги. 

Найперспективнішими ринками для створення банківських підрозділів є

країни, з якими Україну пов'язують тривалі торгово�економічні відносини. Це,

в першу чергу, країни СНД та країни Східної Європи. Як і для більшості банків

світу, основними спонукальними мотивами виходу на іноземні ринки для них є

необхідність «слідування за традиційними клієнтами» з метою обслуговування

їх закордонної діяльності. Але масштаби та напрямки такої діяльності залежати�

муть, у першу чергу, від розвитку закордонної діяльності таких клієнтів.

На жаль, українські банки, як і банки інших країн, що розвиваються, не

мають ресурсів, достатніх для створення конкурентоспроможних мереж за ме�

жами своїх країн, і не здатні надавати своїм клієнтам певні види послуг міжна�

родного рівня. Однією з альтернатив інтернаціоналізації для них є створення

альянсів із розвиненими ТНБ світу, наприклад, одним із різновидів є міжна�

родні банківські консорціуми. Для багатьох банків світу це єдиний спосіб кон�

куренції на світових фінансових ринках. При цьому деякі банки беруть участь

одразу в кількох консорціумах; серед них: Banсue Nationale de Paris (Франція),

Bank de Brussels (Бельгія), Midland Bank (Англія) та інші.

Діяльність банківського консорціуму має універсальний характер, але до

основних напрямів його роботи можна віднести: 

� організацію міжнародного банківського синдикату для надання великих

і більш довгострокових кредитів, ніж може надати кожен із банків�учасників

окремо; 

� операції на ринку євровалют; 

� розміщення корпоративних цінних паперів на міжнародних ринках;

� організація злиття і поглинання міжнародних компаній; 

� проектне фінансування;
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� консультаційні послуги транснаціональним корпораціям. 

За характером і сферою діяльності банківські консорціуми прийнято по�

діляти на спеціалізовані та загального характеру. Спеціалізовані банківські

консорціуми орієнтовані на обслуговування потреб визначених клієнтів або

секторів фінансового ринку. Наприклад, австралійський «Partnership Pacific»

створено за участю Bank of America (США), Bank of New South Wells (Австра�

лія) та Bank of Tokyo (Японія) для фінансування гірничорудної промисловості

в Австралії та на островах Тихого океану. 

Банківські консорціуми загального характеру працюють у всіх секторах

фінансових ринків, але насамперед їх діяльність пов'язана з обслуговуванням

торгово�економічних відносин між країнами; приклад – European�Brazilian

Bank, створений за участю Bank of America (США), Banco do Brazil (Бразилія),

Deutsche Bank (Німеччина) та Dai�Ichi Kangyo Bank (Японія).

Метою створення в Україні спеціалізованих банківських консорціумів за

участю іноземних банків може бути передусім фінансування великих держав�

них і корпоративних проектів, зокрема у сфері розвитку енергетики, нафто� і

газотранспортних мереж, транспортних магістралей, машинобудування тощо.

Враховуючи, що економіка України є дуже відкритою (середнє відношен�

ня експорту до ВВП за останні 5 років перевищувало 50%), розвиток консор�

ціумів загального характеру для фінансування міжнародної торгівлі має непо�

гані перспективи. Подібні альянси також дадуть змогу іноземним банкам про�

сувати свої фінансові послуги через мережу філій національного банку, а на�

ціональному банку – використовувати інфраструктуру іноземного банку для

здійснення міжнародних операцій. До того ж, банківські об'єднання сприяють

диверсифікації фінансових ризиків, зменшенню витрат за рахунок ефекту

масштабу, здешевленню вартості фінансових ресурсів, збільшенню обсягів

інвестицій, поліпшенню організаційного та фінансового менеджменту банків,

відкривають доступ до новітніх банківських технологій тощо.
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Участь України у загальносвітових процесах фінансової глобалізації та ін�

тернаціоналізації банківської діяльності неминуче пов'язана з питанням дос�

тупу іноземного капіталу до вітчизняної банківської системи. У зв'язку з цим

актуальним є питання про переваги та загрози для розвитку України, які ство�

рює участь іноземних банківських установ в економічних процесах, та їхній

вплив на фінансову безпеку країни. 

З набуттям незалежності в Україні розпочався процес становлення влас�

ної банківської системи. Ринковий напрямок розвитку економіки та процеси

лібералізації дали можливість іноземному капіталу взяти участь у формуванні

суб'єктів банківського ринку – комерційних банків.

Аналіз діяльності банків з іноземним капіталом в Україні дає можливість

виділити три основні етапи розвитку:

І етап – 1991–1998 роки. У цей період в Україні відкриваються перші

представництва іноземних банків, а в середині 1993 р. в країні утворюється

перший банк з 100% іноземним капіталом – «Креді�Ліоне�Україна». Актив�

ний етап розвитку банків з іноземним капіталом розпочався у 1994 р., коли в

Україні розгорнули діяльність 12 банків (див. табл. 1) [9, 43].

На жаль, у перші роки діяльність іноземних банків в Україні мала пере�

важно спекулятивний характер та відбувалася з порушеннями чинного зако�

нодавства, механізму залучення кредитних ресурсів, шляхом інфляційної кре�

дитної політики та продажу ресурсів за межі України. У другій половині

1990�х років основною метою приходу іноземних банків було інвестування в

облігації внутрішньої державної позики. Кінець першого етапу ознаменувався

фінансовою кризою 1998 р., яка призвела до погіршення стану банківської

системи та до відтоку іноземного капіталу з України. 

ІІ етап – 1999–2004 роки. Цей етап характеризується встановленням

більш дієвого контролю за операціями з боку державних органів управління та

чітких правил діяльності на фінансовому ринку України.

Враховуючи зниження обсягів спекулятивних прибутків від операцій, деякі

банки з іноземним капіталом згорнули свою діяльність та залишили ринок. Інші

іноземні банки, які залишилися, сконцентрувалися на обслуговуванні своїх кор�

поративних клієнтів – компаній країни походження та міжнародної торгівлі.

Зі стабілізацією економічної ситуації і розвитком банківського сектора

України, іноземні банки почали активніше займаються роздрібним бізнесом

та обслуговуванням українських компаній. Банки почали створювати достат�

ньо розгалужену мережу філій та доповнили свій бізнес обслуговуванням фі�

зичних осіб. Особливих успіхів у цьому напрямку було досягнуто Райффай�

зенбанком Україна, якому вдалося створити мережу з майже 50 філій та відді�

лень, переважно у великих розвинутих містах України. 

Кінець другого періоду характеризується лібералізацією валютного зако�

нодавства та спрощенням доступу іноземного капіталу до банківської системи
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України. Однак, частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків Ук�

раїни станом на 01.01.2005 р. складала лише 9,6%.

Таблиця 1. Показники розвитку банківської системи України
(на кінець звітного періоду)

ІІІ етап – триває з 2005 року. Цей етап характеризується значним підви�

щенням інтересу західних інвесторів до України та інтенсивною експансією іно�

земних банків. На відміну від перших двох етапів, головною стратегією проник�

нення іноземних банків на банківський ринок України стало придбання віт�

чизняних банків із розвиненою мережею підрозділів (див. табл. 2). Станом на

01.10.2007 р. частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків складає

35% (на 15% більше порівняно з минулим роком) і продовжує зростати [5, 48].

На сьогодні загальний обсяг угод купівлі вітчизняних банків іноземними

інвесторами перевищує 9 млрд. дол. США, а власників змінили майже 40 бан�

ків із сумарними активами близько 180 млрд. гривень.

Зазначимо, що підвищення частки іноземного капіталу та його впливу на

вітчизняну банківську систему, на нашу думку, є небажаним. Зважаючи на те,

що банківська система фактично є гарантом фінансової безпеки держави, її

залежність від кон'юнктури на світових ринках зробить її більш вразливою до

глобальних фінансових криз.

Однак, у сучасних умовах фінансової глобалізації штучна ізоляція країни

від іноземного капіталу не лише призводить до обмежень фінансових мож�

ливостей банківської системи, а й до гальмування економічного розвитку

країни та зниження її конкурентоспроможності. 

Досліджуючи банківські системи 107 країн світу Г. Капрі, Дж. Барт та Р. Ле�

рін зазначили, що обмеження на конкуренцію з боку іноземних банків та

жорсткі регулятивні заходи не мають позитивного зв'язку зі стабільністю та роз�

витком банківської системи. Навпаки, сильні регулятивні обмеження асоціюва�

лися з урядовою корупцією та недорозвиненістю банківської системи [10, 16].

У цілому ж збільшення частки іноземного капіталу у вітчизняній банків�

ській системі може спричинити як позитивні, так і негативні наслідки. Серед

позитивних наслідків виділяють:

Ïîêàçíèê 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 
Ê³ëüê³ñòü  áàíê³â  
çà  ðåºñòððîì 228 230 229 227 214 203 195 189 182 179 182 186 193 196 
-  ç  íèõ  ä³þ÷³  220 210 188 189 178 164 154 156 157 158 160 165 170 174 
Ê³ëüê³ñòü  áàíê³â  
çà  ó÷àñòþ  ³íî -
çåìíîãî  êàï³òàëó  

12 12 14 22 28 30 31 28 20 19 19 23 35 44 

%  äî  çàãàëüíî¿  
ê³ëüêîñò³  áàíê³â  
çà  ðåºñòðîì  

5,3 5,2 6,1 9,7 13,1 14,8 15,9 14,8 11,0 10,6 10,4 12,4 18,1 22,4 

%  äî  ä³þ÷èõ  
áàíê³â 5,5 5,7 7,4 11,6 15,7 18,3 20,1 17,9 12,7 12,0 11,9 13,9 20,6 25,3 
-  ç  íèõ  ç³  100%  
³íîçåìíèì  êàï³ -
òàëîì 

1 1 2 6 9 8 7 6 7 7 7 9 13 16 

%  äî  çàãàëüíî¿  
ê³ëüêîñò³  áàíê³â  
çà  ðåºñòðîì  

0,4 0,4 0,9 2,6 4,2 3,9 3,6 3,2 3,8 3,9 3,8 4,8 6,7 8,2 

%  äî  ä³þ÷èõ  
áàíê³â 0,5 0,5 1,1 3,2 5,1 4,9 4,5 3,8 4,5 4,4 4,4 5,5 7,6 9,2 
*  äàí³  íà  01.10.2007.  
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1. Зростання обсягу кредитних ресурсів банків та посилення стабільності

джерел їх надходження шляхом диверсифікації капіталу та акціонерної бази.

Збільшення фінансування внутрішньодержавних проектів через сприяння

припливу капіталу. 

Присутність іноземного капіталу сприятиме притоку прямих іноземних

інвестицій в Україну та може бути одним з важливих чинників росту економі�

ки країни, її стабілізації в умовах фінансової кризи. 

Іноземні банки також можуть стати важливим джерелом довгострокового

фінансування капіталомістких проектів та забезпечення підприємств необхід�

ними фінансовими ресурсами. Вони відкривають великі джерела акціонерно�

го капіталу для внутрішніх фінансових систем, особливо на підтримку пост�

кризових зусиль з проведення рекапіталізації. 

2. Впровадження міжнародного досвіду ведення банківської справи та

здійснення міжнародних фінансових операцій. Прискорення впровадження

новітніх банківських технологій. Поліпшення організаційного та фінансового

менеджменту банків, якості обслуговування клієнтів.

3. Підвищення конкуренції на ринку банківських послуг та здешевлення

їхньої вартості. Поліпшення умов обслуговування для клієнтів банків та ефек�

тивності функціонування всієї національної банківської системи. 

Іноземні банки відчутно впливають на конкуренцію, яка, насамперед, ви�

гідна позичальникам, оскільки вони мають можливість залучати дешеві ресур�

си для кредитування. У країнах з високим рівнем проникнення іноземних

банків підприємства мають доступ до більш довгострокових кредитів за ниж�

чими відсотками. Однак, деякі дослідження показують, що іноземні банки за�

звичай концентрують свою діяльність у специфічній ринковій ніші, яка відоб�

ражає їхні конкурентні переваги, і не завжди конкурують у широких секторах

ринку. Зокрема, вони зосереджуються на специфічних сферах кредитування,

значною мірою на кредитуванні корпоративних секторів і меншою мірою на

кредитуванні приватних клієнтів. 

4. Розвиток фінансових ринків та ринкової інфраструктури. Присутність

іноземних банків призводить до збільшення обсягів операцій, впровадження

та розвитку нових видів фінансових послуг. 

Іноземні банки доповнюють спектр банківських продуктів, які пропону�

ються вітчизняними банками, особливо для корпоративних клієнтів та іно�

земних інвесторів. Вони також сприяють запровадженню ринкових методів

регулювання ринку та залученню досвіду управління банківською сферою.

5. Підвищення капіталізації вітчизняних банків, у тому числі шляхом

злиття та поглинання невеликих банків. Консолідація банків, вихід із ринку

економічно слабких учасників, що сприятиме підвищенню довіри до вітчиз�

няної банківської системи. 

6. Сприяння міжнародній торгівлі та залучення до економіки країни по�

тенційних інвесторів. Іноземні банки приносять із собою не тільки власні опе�

рації, а й частину бізнесу своїх корпоративних клієнтів та зв'язки у сфері між�

народних торгових і валютних операцій. 

7. Прихід іноземних банків може знизити доходи національних банків, що

спонукатиме їх до зменшення витрат. Це, у свою чергу, може підвищити ефек�
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тивність банківської діяльності. Важливим чинником при цьому є кількість

іноземних банків, які працюватимуть на ринку, а не їхня частка на ринку. Як

свідчить досвід, іноземні банки більше впливають на конкурентоспроможність

національного банківського середовища під час свого виходу на ринок, ніж тоді,

коли вони займуть на ньому міцні позиції. Після того, як конкуренти витіснені

з привабливих для них ніш, банки починають диктувати ринку свої умови.

А. Клаесенс, аналізуючи досвід 80 країн, зазначив, що присутність іно�

земних банків у країнах із перехідною економікою певним чином зменшує до�

хідність місцевих банків через зменшення їхньої маржі, але й збільшує ефек�

тивність банківської системи країни в цілому [11].

Однак, за результатами дослідження Світового банку, іноземні банки, ви�

ходячи на ринки країн, які розвиваються, не поспішають із впровадженням

нових послуг та зниженням процентних ставок за кредитами. Основна їхня

мета – встановлення контрою за фінансовими потоками та платоспроможніс�

тю банківської системи, в яку інтегруються [7, 35].

Серед негативних наслідків проникнення іноземного капіталу до банків�

ської системи можна виділити:

1. Загроза захоплення іноземними банками банківського ринку України,

загострення міжбанківської конкуренції та підвищення конкурентного тиску

на вітчизняні банки, що може сприяти підвищенню фінансових ризиків і по�

слабленню всієї банківської системи.

Крім того, банки, які не будуть спроможні впоратися із зростаючим кон�

курентним тиском, опиняться перед загрозою банкрутства, що може призвес�

ти до фінансової нестабільності.

2. Вибіркове обслуговування іноземними банками лише кращих клієнтів.

Як правило, іноземні банки надають перевагу високоприбутковому корпора�

тивному бізнесу, фінансуванню зовнішньоекономічних операцій, кредитуван�

ню великих компаній та операціям з цінними паперами. 

У той же час вони виявляють незначну зацікавленість у роботі з дрібними

компаніями, особливо з тими, які не відповідають міжнародним стандартам

бухгалтерського обліку. Також існують приклади, коли іноземні банки відмов�

лялися від «захоплених» ринків після зниження їхньої прибутковості, що при�

зводило до погіршення економічної ситуації в країні.

3. Вірогідність посилення нестабільності на національних фінансових

ринках через прихід іноземних банків, які не мають високих міжнародних

рейтингів та достатній обсяг капіталу. Також існує ймовірність збільшення

спекулятивних операцій та операцій, пов'язаних з відмивання доходів, які

отримані злочинним шляхом.

Присутність іноземних банків також може призвести до відтоку частини

капіталів за кордон, оскільки під час кризи у своїй чи приймаючій країні вони

часто залишають ринок. 

4. Ускладнення банківського нагляду за операціями банків з боку уповно�

важених державних органів управління та імовірність посилення іноземного

контролю за банківською системою України, що може негативно позначитися

на рівні її економічної безпеки.



5. Загострення соціальної напруги в країні. Як свідчить досвід, першочер�

говим кроком іноземних банків при купівлі великих системних банків країни

є їхня реструктуризація та зниження витрат за рахунок звільнення частини

працівників. 

6. Підвищення вразливості банківського сектора України до коливань на

світових фінансових ринках та у банківському секторі країни походження

іноземного банку.

7. Стратегія іноземних банків може були спрямована лише на здійснення

спекулятивних операцій без надання повного спектра банківських послуг.

Саме така ситуація спостерігалася в Україні у другій половині 1990�х рр., коли

основною метою приходу частини іноземних банків було інвестування в облі�

гації внутрішньої державної позики.

Участь іноземних банків у вітчизняній банківській системі є невід'ємною

складовою сучасного етапу розвитку міжнародної банківської діяльності. Од�

нак, необхідно зважати на можливий дестабілізуючий вплив неефективної

структури потоків іноземного капіталу, можливу короткостроковість та цілі

його присутності на ринку. 

Належне регулювання доступу іноземного капіталу до банківської систе�

ми України важливе для мінімізації ризиків приходу іноземних банків із низь�

ким інвестиційним рейтингом та, переважно, спекулятивними намірами. З

одного боку, таке регулювання має спиратися на жорсткі вимоги до іноземних

банків, а з іншого небажаним є занадто жорстке регулювання, що може при�

звести до обмеження можливостей для економічного розвитку країни та її ізо�

ляцію від загальносвітових процесів інтернаціоналізації банківської діяльнос�

ті.

Наприклад, процес відкриття доступу іноземного капіталу до банківської

системи Китаю відбувався поступово і тривав понад 30 років. Здійснювався

він у кілька етапів: спочатку іноземним банкам було дозволено відкривати ли�

ше представництва, потім – філії на території вільних економічних зон та

кількох міст країни, а з 1996 р. цим банкам було дозволено відкривати філії на

всій території Китаю. Після вступу Китаю до СОТ банки�резиденти за участю

іноземного капіталу отримали дозвіл здійснювати валютні операції з інозем�

ними та китайськими компаніями, і лише згодом ці банки зможуть здійснюва�

ти всі види операцій, у тому числі і з фізичними особами. Поступова лібералі�

зація банківської сфери Китаю не призвела до панування банків з іноземним

капіталом, а їх частка у сукупних активах банківського сектору становить ли�

ше 3%.

На наш погляд, з метою уникнення можливого деструктивного впливу

міжнародних фінансових потоків на банківську систему України необхідно

також тимчасово, на 3–5 років, обмежити частку іноземного капіталу в укра�

їнській банківській системі на рівні 40–45% від капіталу всіх банків. Це дасть

змогу вітчизняним банкам пристосуватися до нових економічних умов, нарос�

тити капітал та стати більш конкурентоспроможними. 
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В умовах глобальної економічної інтеграції значної реструктуризації зазна�

ли й національні ринки страхових послуг більшості країн світу. Формуванню

глобального страхового простору сприяють процеси концентрації на внутріш�

ніх ринках. Концентрація капіталу дозволяє страховим компаніям підвищити

ефективність функціонування та закріпити конкурентні позиції за рахунок роз�

ширення сфер діяльності, скорочення витрат, покращення якості менеджменту,

а також збільшити свою частку на ринку, підвищити ринкову вартість акцій,

максимально використовувати ефект від збільшення масштабів операцій.

Початок процесу концентрації й централізації на ринку страхових послуг

припадає на кінець ХІХ століття. Так, у 1874 р. був створений, одним із пер�

ших, страховий картель у Берліні, який об'єднав 16 страхових компаній Ні�

меччини, Австрії, Швеції, Росії. В 1924 р. картель складався з 230 страхових

компаній з 26 країн [8, 17]. Пізніше почали виникати страхові концерни. На�

приклад, найбільші страхові концерни у Європі – Швейцарське та Мюнхен�

ське перестрахувальні бюро – були створені у 1863 та в 1880 роках. 

Сучасний процес концентрації страхового капіталу відбувається в умовах

глобалізації світового страхового ринку, яка передбачає ліквідацію законодав�

чих та економічних бар'єрів між національними ринками страхових послуг і

виявляється в:

� концентрації страхового та перестрахувального капіталів, яка відбувається

через масові злиття страхових й перестрахувальних компаній на світовому рин�

ку страхових послуг та формуванні транснаціональних страхових компаній;

� концентрації на ринку страхових посередників, яке здійснюється шля�

хом злиття та придбання малих і середніх товариств, на основі яких формую�

ться сильні міжнародні страхові брокери;

� злитті страхового, банківського й позичкового капіталів, що приводить

до формування транснаціональних фінансових груп;

� концентрації споживачів страхових послуг, яка виявляється в зростанні

капіталізації транснаціональних корпорацій та транснаціональних банків і

зміні попиту на традиційні страхові послуги;

� зміні традиційних форм і видів страхових послуг, що приводять до злит�

тя страхових і фінансових послуг та утворення альтернативного страхування та

перестрахування, захисту, заснованого на управлінні активами страхувальни�

ків й страховиків;

� зміні ринкового середовища завдяки комп'ютеризації та можливості ви�

користання мережі Internet для надання страхових послуг у режимі транскор�

донної торгівлі.

Злиття капіталів страхових компаній виявляється у різних формах: 

� інтеграції, яка передбачає ліквідацію двох чи декількох страхових ком�

паній і передачі всіх майнових прав та обов'язків компанії, що створюється

внаслідок реорганізації;
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3.3. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ
ЕКОНОМІКИ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО

РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ



� поглинанні, яке передбачає ліквідацію усіх, крім одного зі страховиків, і

передачі йому майнових прав та обов'язків інших страховиків; 

� підпорядкуванні, яке передбачає втрату однією зі страхових компаній

частини повноважень в управлінні; 

� консолідації, яка відбувається на засадах взаємної участі у капіталі ком�

паній�учасниць, причому, нові компанії не створюються, а існуючі не втрача�

ють правового статусу;

� створенні головного або материнського підприємства, учасники при

цьому втрачають частину повноважень в управлінні.

При злитті значно розширюється клієнтська база, філіальна мережа стра�

ховиків, збільшуються можливості із прийому ризиків; відбувається диверси�

фікація капіталу й підвищення норми прибутковості інвестиційних ресурсів,

скорочення витрат внаслідок збільшення масштабів діяльності. 

Разом з тим проблеми, які виникають при злитті капіталів, досить специ�

фічні. Заново створена компанія позбавляється можливості займатися деяки�

ми видами страхування, оскільки для одержання ліцензій на них потрібно де�

кілька років практичної роботи. На деякий час припиняється діяльність ком�

паній, що призводить як до недоодержання прибутку, так і до втрати частини

клієнтів. Ємність ризиків нової компанії збільшується, зростає небезпека ве�

ликих збитків через кумуляцію при настанні страхової події з тим же застрахо�

ваним об'єктом. Під скорочення потрапляє частина персоналу компаній,

особливо та, яка виконує дублюючі функції: бухгалтерія, канцелярія, відділи

обліку, реклами, розміщення резервів тощо. 

Починаючи з 90�х рр. ХХ ст. відбуваються найактивніші процеси кон�

центрації капіталів страхових компаній на ринках США, Німеччини, Великої

Британії, Франції, Швейцарії. Результати дослідження злиття й поглинання

на світовому ринку страхових послуг, проведеного Д. Ізвєковим та відображені

в таблиці «Порівняння кількості угод проникнення та угод експансії» [4], до�

зволяють визначити деякі особливості та зобразити їх графічно (рис. 1):

� французький ринок страхових послуг є об'єктом експансії. Стабільний

високий рівень розвитку економіки Франції, сприятливі законодавчі умови

сприяють зростанню кількості іноземних компаній на внутрішньому ринку.

Найбільшу зацікавленість до французького ринку виявляють Велика Брита�

нія, США, Італія та Німеччина. Французьких страховиків приваблюють, в ос�

новному, вітчизняні компанії та ринки Бельгії та Нідерландів;

� американський ринок є основним суб'єктом експансії, разом з тим, дос�

татньо закритий для іноземних страхових компаній унаслідок географічної

відокремленості й особливості стратегії страхової політики. Інтереси амери�

канських страховиків спрямовані, передусім, на власний ринок, а серед євро�

пейських їх цікавлять ринки Великої Британії, Франції та Німеччини;

� німецький ринок страхових послуг можна вважати найбільш збалансо�

ваним, оскільки кількість угод двох типів майже рівна. На німецький ринок

проникають компанії США, Швейцарії, Італії. Німецькі компанії цікавлять

ринки тих же країн.

Дані, наведені Д. Ізвєковим у таблиці «Найбільш активні компанії – іні�

ціатори угод злиття» [4], свідчать про те, що в середовищі страховиків визна�
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чилися лідери. Наприклад, компанія «Aon» (США) була ініціатором 14 угод

злиття, «Conseco» (США) – 11, «Allians» (Німеччина) – 9, «Axa» (Франція),

«Assicurazioni Generali» (Італія), «Munich Re» (Німеччина) – 7, «Marsh & Me

Lennan» – 6, «Royal & Sun Alliance» (Велика Британія), «Zurich» (Швейцарія),

«AIG» (США), «Commercial Union» (Велика Британія), «Liberty Mutual Group»

(США), «St. Paul Companies» (США), «Willis Corroon» (Велика Британія) – 5. 

Рис. 1. Кількість угод проникнення та експансії
на національних ринках страхових послуг

Отже, однією з основних причин угод злиття є поглинання власних дочір�

ніх структур материнською компанією, що не є показником реструктуризації

на ринку страхових послуг. Разом з тим, спостерігається й створення дочірніх

компаній та відкриття філій за кордоном. 

Особливих масштабів досягла й концентрація капіталу перестрахувальних

компаній у межах їхньої транснаціональної організації в 90�х рр. ХХ сторіччя.

Як при прямому страхуванні, так і в перестрахувальному бізнесі відбувається

концентрація на глобальному рівні. Наприклад, перестрахувальне товариство

«Swiss Re» (Швейцарія) придбало компанії «Unione Italiana die Riassicurazione»

(Італія) та «Mercantile & General Re» (Велика Британія), на основі яких сфор�

мувалася «Swiss Re Group». Злиття перестрахових товариств забезпечило

«Swiss Re Group» лідерство на регіональному ринку медичного страхування та

страхування життя.

Процеси концентрації на ринку страхових послуг та аналогічні на ринку

клієнтів страхових компаній, скорочення потреби в послугах посередників (за

рахунок розширення сфери застосування у страховому бізнесі інформаційних

технологій) зумовили формування міжнародних страхових брокерів. Т. Жуко�

ва [3, 40–41] зазначає, що основна хвиля злиття й поглинання спостерігалася

в 1996–1999 роках. Так, у 1996–1999 рр. компанія «Aon» (США) подвоїла свої

прибутки, придбавши конкурентів: у 1996 р. – «Bain Hogg» (Велика Британія),

в 1997 р. – «Minet» (Велика Британія) і «Alexander and Alexander» (США), який

був четвертим найбільшим брокером у країні. В 1997 р. об'єдналися британські

компанії «Benfield» і «Greig Fester» у компанію «Benfield Group», яка в 2001 р.

злилася з перестрахувальним брокером «EW Blanch». У 2002 р. американські

товариства брокерів «Aon» та «Marsh & MeLennon» акумулювали 54% прибут�
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ку від загальної суми прибутків найбільших світових брокерів. На думку аналі�

тиків компанії «Sigma», подальша концентрація капіталу найбільших страхо�

вих брокерів невигідна, продовження процесів злиття й поглинання очікуєть�

ся серед середніх і регіональних компаній. 

У середовищі перестрахувальних груп, за результатами отриманих нетто�

премій у 2003 р., можна виділити найбільших: «Munich Re» (Німеччина) –

29,2 млрд. дол. США, «Swiss Re» (Швейцарія) – 24,8, «Employers Re» (США) –

9,7, «Hannover Re» (Німеччина) – 8,7, «Lloyd's» (Велика Британія) – 7,8,

«Allians Re» (Німеччина) – 5,2, «Scor» (Франція) – 4,3, «Converium»

(Швейцарія) – 3,8, «Partner Re» (Бермуди) – 3,6, «XL Re» (Бермуди) – 3,5 й

«Everest Re» (США) – 3,4 млрд. дол. США [10, 31].

Найбільші перестрахувальники світу зміцнюють свої позиції завдяки фі�

нансової могутності, великої перестрахувальної ємності, глобальним зв'язкам

зі світовим страховим ринком, якісному андеррайтингу, орієнтації на злиття й

потреби клієнтів. В умовах посилення конкуренції спостерігається тиск на пе�

рестрахувальників як за зобов'язаннями перед клієнтами – страхувальниками,

так і вимогами дохідності перестрахувальних операцій.

На рівні світового ринку страхування особливе значення набуває страте�

гія альфінанс, тобто зближення двох традиційних сфер фінансових послуг –

банківської та страхової. На початковому етапі зближення здійснювалося в

напрямку об'єднання шляхів продаж. В останні роки відмінності між банків�

ським та страховим секторами світового фінансового ринку стали майже не�

помітними й зближення відбувається в межах доповнення страхових продук�

тів банківськими та навпаки. Продаж банками страхових послуг призвів до ви�

никнення так званих «фінансових супермаркетів», у яких кінцевим спожива�

чам надаються різноманітні послуги з управління фінансами та ризиками.

Прикладом довгострокового стратегічного партнерства банків та страхо�

вих компаній є ринок Франції, на якому до 60% страхових полісів реалізується

через банківські установи. Значна кількість французьких банків уклали угоди

про партнерство зі страховими компаніями, наприклад, «АХА» представлена на

французькому ринку через дочірній банк «Bank Worms» та має тісні контакти з

низкою національних банків; «Credit Lyonnais» підписав угоду про кооперацію з

«Allianz». У Європі, в середньому, кожний третій поліс зі страхування життя й

двадцятий з інших видів страхування реалізується через банківські установи.

Результати дослідження міжнародної практики регулювання процесів

концентрації на ринку страхових послуг, проведеного Н. Адамчуком [2, 37],

свідчать про те, що страховики не мають права в деяких країнах володіти не�

страховими компаніями й навпаки. Обмеження на участь страхової компанії в

нестраховій існує в Чехії, Угорщині, Японії, Кореї, США. Страховики мають

право брати участь у капіталі нестрахових компаній або без обмежень (на�

приклад, у Канаді), або у визначеному розмірі (Австрія та Швейцарія). Ство�

рення страховими компаніями дочірніх підприємств у сфері банківської

діяльності заборонено лише в Німеччині, Угорщині, Японії, Кореї, Мексиці,

Польщі. В більшості країн (Австрії, Угорщині, Японії, Норвегії, Польщі,

Швейцарії) дозволена обмежена участь страхових компаній у капіталі банків.

У Данії, Фінляндії, Японії, Норвегії, Польщі, Швеції й при більш жорстких
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обмеженнях банки можуть брати участь у капіталі страхових компаній та на�

давати страхові послуги, але не навпаки.

Страховики вимагають право на працю у сфері банківських та дольових

інвестицій. Пріоритетними напрямками своєї діяльності вони вважають по�

глиблення взаємодії з банками на основі договірних відносин (координації) й

корпоративної власності (субординації). 

Страхові компанії та банківські установи, які надають пакети фінансових

послуг, мають переваги інтегрального ефекту синергії, тобто досягають кращих

фінансових результатів порівняно з роздільним продажем банківських і стра�

хових продуктів. Клієнти отримують повний пакет високоякісних фінансових

послуг у підрозділі однієї групи, який відповідає міжнародним стандартам.

Процес глобалізації у страховій сфері прискорила й поява сучасних елект�

ронних технологій. Використання мережі Internet для продажу страхових пос�

луг дає можливість укладати договір страхування без посередника, що істотно

знижує вартість страхової послуги. Водночас формується попит на нові стра�

хові послуги, які здатні компенсувати потенційний збиток, породжений нови�

ми ризиками (ураження комп'ютерними вірусами мереж і серверів, несанкціо�

нований доступ до інформації про кредитні картки страхувальників, банківсь�

кі рахунки, майно страхувальника, про стан його здоров'я тощо).

Щорічний Internet�обіг світового ринку страхових послуг становить

250 млн. дол. США. На думку багатьох фахівців, частка Internet�обігу в загаль�

ному обсязі надходження страхових премій може збільшитися з 2% у 2000 р. до

16% у 2005 р. [5, 100].

Таким чином, глобалізація страхового простору сприяла тенденціям ук�

рупнення страхового бізнесу, охопивши всі його сегменти та національні рин�

ки. На більшості розвинених національних страхових ринках спостерігається

високий рівень концентрації обсягів страхування великими операторами.

Злиття та поглинання страхових компаній, банків, промислових підприємств

виявили так званий «ефект масштабу», продемонструвавши високе зростання

ефективності об'єктів порівняно з тими, які не брали участі в цих процесах.

Можна спрогнозувати, що ступінь концентрації ринку страхових послуг Ук�

раїни поступово збільшуватиметься разом із підвищенням фінансових

потужностей більшості страхових компаній.
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За підвищення ролі іноземного капіталу в страховій системі України

сформувалися полярні думки щодо наслідків приходу іноземного капіталу на

страховий ринок України, особливо це стосується визначення критичної межі

присутності іноземного капіталу. Адже як свідчить досвід країн Центральної та

Східної Європи присутність іноземних страховиків на початковому етапі екс�

пансії призводить до позитивних наслідків для фінансового сектору, а при до�

сягненні певної межі насиченості ринку вже не дає первинного ефекту і ви�

кликає тільки наслідування інтересів країн�походження капіталу.

У той же час багато експертів вважає, що збільшення обсягів іноземних

інвестицій у страховий ринок України буде продовжуватися, хоча значних за

обсягами угод з купівлі вітчизняних страхових компаній спостерігатися не буде.

Основні проблеми, які потребують вирішення – це вплив іноземного

капіталу на страховий ринок України, а також оцінка можливих наслідків

зняття обмежень на відкриття філій іноземних страхових компаній у межах

очікуваного вступу до СОТ.

Загальна кількість страхових компаній поступово збільшується. Про це

свідчать дані табл. 1. Якщо у 2004 р. іноземні страховики були представлені

59 компаніями, то вже на початок липня 2006 р. їх було 65. Хоча їхня частка у

загальній кількості страховиків залишилась майже незмінною: 15,2% і 16,0%

відповідно [7].

Таблиця 1. Динаміка кількості страховиків на страховому
ринку України у 2004–2006 рр. [7]

Більш суттєвими є зміни в абсолютних показниках залучення іноземного

капіталу у страхову систему України (див. рис. 1). За підсумками першого пів�

річчя 2006 р. його значення майже у 2 рази перевищувало відповідний показ�

ник 2003 року. В той же час необхідно звернути увагу на те, що в загальній

структурі статутного фонду страховиків України на іноземний капітал припа�

дає 13,4%, а на вітчизняний капітал – 86,6%. Але, враховуючи, що іноземні

страховики вийшли на страховий ринок України в останні 2 роки і лише при�

стосовуються до умов вітчизняного ринку, найближчим часом можна очікува�

ти з їхнього боку збільшення загального обсягу інвестицій, що відповідно при�

зведе і до зростання їхньої частки в структурі статутного фонду.

Важливе значення має походження іноземного капіталу (рис. 2): 60% при�

падає лише на 3 країни – Велику Британію, США та Азербайджан. Ще 25%

3.4. ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ
НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Ïîêàçíèê 2004 2005 1 ï³âð³÷÷ÿ 2006  
Âñüîãî  ñòðàõîâèõ  êîìïàí³é 387 398 405 
ó òîìó ÷èñë³:  
– ç  ðèçèêîâîãî  ñòðàõóâàííÿ 
– ç³  ñòðàõóâàííÿ   æèòòÿ 
– ç  ³íîçåìíèì  êàï³òàëîì 

 
342 
45 
59 

 
348 
50 
58 

 
349 
56 
65 

Ïèòîìà âàãà ñòðàõîâèõ  êîìïàí³é  ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì, %  15,2 14,6 16,0 



Розділ ІІІ. Фінансова інтеграція УкраїниРозділ ІІІ. Фінансова інтеграція України102

ФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

розподілені майже порівну між Польщею, Кіпром, Австрією та Росією. Як ба�

чимо, значна кількість іноземного капіталу має європейське походження, що

цілком відповідає загальній тенденції впливу іноземних компаній на фінансо�

вий сектор країн Східної Європи [10].

Рис. 1. Динаміка залучення іноземного капіталу на страховий ринок України 

Рис. 2. Структура іноземних інвестицій на страховому
ринку України на 01.04.2006 р. [10]

Є кілька винятково важливих чинників, які визначають прихід іноземних

інвесторів на страховий ринок України і свідчать про перспективність розвит�

ку страхування в Україні. Насамперед, це пов'язано з ненасиченістю самого

ринку, адже застрахованими є лише 10 % ризиків. Окрім цього страхуванням

взагалі не охоплена значна кількість населення. Так, якщо за часів Радянсько�

го Союзу було застраховано 32% працюючого населення, то в Україні – лише

3%. Враховуючи той факт, що кількість населення в Україні є порівняно вели�

кою і добробут його поступово зростає, то можна сподіватися на бурхливий

розвиток таких накопичувальних і соціальних видів страхування, як страху�

вання життя, пенсійне страхування, медичне страхування тощо.

Важливим показником, який свідчить про розвиток страхової справи, є

питома вага страхування у валовому внутрішньому продукті. Зокрема частка

чистих страхових премій у ВВП України складала на кінець 2005 р. лише 1,8%,

у той час як відповідний показник у Польщі та Угорщині досяг 3%, Чехії – 4%.

У найбільш розвинених країнах Європи його середнє значення дорівнює 8,7

%. Тобто потенціал зростання складає як мінімум 1,2% до рівня країн Східної

Європи і майже 7% – до рівня розвинених країн Європи.
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КОЛЕКТИВНА НАУКОВА МОНОГРАФІЯКОЛЕКТИВНА НАУКОВА МОНОГРАФІЯ

На нашу думку, в найближчій перспективі повинна підвищитися роль стра�

хування життя на страховому ринку України. Його питома вага у загальній кіль�

кості чистих страхових премій складає 4,3% (на кінець 2005 р.), у той час як у

Польщі – 45%, Угорщині, Чехії – 40%, розвинених країнах Європи – до 60%.

Взагалі, страховий ринок України також є привабливим для іноземних ін�

весторів завдяки своїм темпам зростання. За оцінками експертів у найближчі

3 роки їхнє середнє значення складатиме не менше 20%. При цьому найбільша

динаміка спостерігатиметься у сфері страхування життя – близько 70%, стра�

хування автотранспорту – 30–35%.

За період з 2002 р. по 2005 р. страхові компанії України досягли таких по�

казників діяльності (табл. 2), аналіз яких показує, що найбільш суттєвими до�

сягненнями страхового ринку є нарощування абсолютних значень більшості з

них [7]. Майже в 3 рази зросли валові страхові премії, у 2 рази – чисті страхові

премії, більше ніж у 4 рази – сплачений статутний фонд, майже у 4 рази – за�

гальні активи, у 3,5 рази – валові страхові виплати. 

Таблиця 2. Основні показники діяльності страхових
компаній України у 2002–2005 рр. [7]

У той же час відносні показники за весь період майже не зазнали суттєво�

го росту. Це пов'язано зі значним погіршенням показників розвитку страхово�

го ринку у 2005 р., особливо порівняно з 2004 р., який виявився найкращим за

весь період дослідження. Лише у 1,5 раза зросли чисті страхові виплати і від�

ношення валових страхових премій до ВВП, майже у 1,2 раза зросли валові

страхові виплати і відношення чистих страхових премій до ВВП.

На нашу думку, саме високі показники 2004 р. спонукали іноземних

інвесторів збільшити свою присутність на страховому ринку України. Окрім

цього на даному етапі розвитку страхового сектору важливим чинником його

зростання є підвищення довіри до страхових компаній з боку населення та

суб'єктів господарювання. Цього можна досягти шляхом підвищення капіта�

лізації страхового бізнесу, що й відбувалося протягом останніх років. 

Також причинами зростання страхового ринку України є:

� зростання економіки України;

� зростання добробуту населення;

� зростання страхової культури;

¹ Ïîêàçíèê 2002 2003 2004 2005 
1 Âàëîâ³ ñòðàõ îâ³ ïðåì³¿, ìëí. ãðí.  4442,1 9135,3 19431,4 12853,5 
2 ×èñò³ ñòðàõ îâ³ ïðåì³¿, ìëí. ãðí.  3646,1 6894,4 9664,5 7482,8 
3 Â³äíîøåííÿ  âàëîâèõ ñòðàõîâèõ ïðåì³é äî ÂÂÏ, %  2,0 3,4 5,6 3,1 
4 Â³äíîøåííÿ  ÷èñòèõ  ñòðàõîâèõ  ïðåì³é  äî ÂÂÏ, %  1,6 2,6 2,8 1,8 
5 Âàëîâ³ ñòðàõîâ³ âèïëàòè, ìëí. ãðí.  539,5 928,7 1252,6 1894,2 
6 Ð³âåíü ñòðàõîâèõ âèïëàò, %:  

– âàëîâ³ 
– ÷èñò³ 

 
12,2 
14,2 

 
9,4 

11,6 

 
7,9 

14,6 

 
14,7 
20,7 

7 ×àñòêà  ïåðåñòðàõóâàííÿ  ó  âàëîâèõ  ñòðàõîâèõ  
ïðåì³ÿõ,  % 47 59 60 47 

8 Ñôîðìîâàí³ ñòðàõîâ³ ðåçåðâè, ìëí. ãðí.  1898,0 3775,0 8272,2 5045,8 
9 Ñïëà÷åíèé ñòàòóòíèé ôîíä, ìëí. ãðí.  1550,5 3523,9 5514,5 6641,0 
10 Çàãàëüí³ àêòèâè, ìëí. ãðí.  5329,4 10457,4 20012,8 20920,1 
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� розвиток технологій у страховому бізнесі;

� зростання інвестицій у страховий бізнес.

Якщо поглянути на те, які компанії останніми роками вийшли на вітчиз�

няний ринок (табл. 3), то можна зауважити, що у своїй більшості це впливові

учасники як національних, так і транснаціональних страхових ринків. При

цьому найбільша кількість іноземних інвесторів представлена російськими та

австрійськими компаніями. 

Як правило, нерезидентів цікавлять страхові фірми, які розміщені у фі�

нансовому центрі країни, мають розгалужену філіальну мережу і добре нала�

годжені канали продажів. Саме такі компанії, вважають вони, можуть забезпе�

чити необхідну дохідність діяльності. Що ж стосується невеликих, регіональ�

них і кептивних страхових компаній, то вони інвесторів не цікавлять.

Таблиця 3. Перелік страхових компаній за участю іноземного
капіталу на страховому ринку України

В умовах, коли зростає присутність іноземних компаній на національних

ринках, виникає питання оцінки якості закордонних інвестицій. Наприклад,

М. Мельник вводить поняття псевдоінвестицій та вказує на те, що існує

«проблема непрозорості каналів іноземного інвестування, відсутність даних

про надійність малих та середніх іноземних інвесторів, реальну стратегію

транснаціональних корпорацій на ринку України» [6, 58]. На нашу думку, у

Êðà¿íà 
ïîõîäæåííÿ 

²íîçåìíà êîìïàí³ÿ – çàñíîâíèê 
(àêö³îíåð) Äî÷³ðíÿ óêðà¿íñüêà ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ  

ÑÊ «Þï³òåð»  Wiener Stadtische  ÑÊ «Ãëîáóñ»  
Grazer Wechselseitige (Gra We)  ÑÊ «Ãðàâå Óêðà¿íà»  
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Ges.m.b.H  

ÑÃ «ÅÊÊÎ»  
Àâñòð³ÿ 
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Í³ìå÷÷èíà ERGO ÑÊ «ÞÒÈÊÎ»  
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міру того, як буде зростати кількість іноземних страховиків, державі необхідно

буде забезпечувати постійне вдосконалення норм та процедур фінансового

моніторингу їхньої діяльності.

Схеми виходу на страховий ринок України, які застосовують іноземні ін�

вестори, найчастіше передбачають відкриття дочірньої компанії або купівлю

вітчизняної страхової компанії із подальшим інвестуванням значної кількості

фінансових ресурсів. При цьому іноді операції можуть проводитися не прямо, а

через афільовані компанії, як це відбувалось у випадку входу на український ри�

нок німецької страхової групи «Allianz» через російську компанію «POCHO�

Allianz». При купівлі компаній з розвиненою мережею філій, налагодженими

каналами реалізації страхових послуг інвестори привносять новітні технології

збуту та корпоративні традиції роботи. При купівлі дрібних та маловідомих ком�

паній (як правило, заради ліцензії) інвестор змінює назву, стратегію просування

на ринку, яка повністю запозичує методи роботи материнської компанії.

Необхідно зазначити, що суми угод купівлі іноземними інвесторами укра�

їнських страховиків визначити важко. В більшості випадків вони не розголо�

шуються. Єдиним достовірно відомим випадком із конкретною сумою є про�

даж 100% акцій страхової компанії «Еталон�Життя» фінансовій групі «Fortis»

(Нідерланди/Бельгія) за 7,6 млн. євро (49 млн. грн.) [4].

Іноземні інвестори, які працюють на українському ринку страхування за�

значають, що Україна цікава для них своїм динамічним зростанням у секторі

страхування, а також кількістю потенційних страхувальників. Поряд з цим, іно�

земці можуть привнести на ринок те, чого на ньому не вистачає – досвід роботи,

технології, принципи побудови бізнес�процесів. Кожен іноземний страховик

прагне бути лідером ринку, що повинно призвести до жорсткої конкурентної

боротьби, яка буде частиною загальної стратегії багатьох компаній з підсилення

позицій і розширення присутності в Центральній та Східній Європі.

Наслідком таких дій будуть значні капіталовкладення в розвиток дочірніх

компаній, а також робота останніх зі збитками. Прикладом цього є збитковість

діяльності найбільшої за зборами страхових премій у першому півріччі 2006 р.

компанії «ALICO AIG Life» – близько 13 млн. дол. США. Це пояснюється роз�

будовою власної мережі відділень у регіонах України, впровадженням нових

страхових продуктів, комісійними виплатами страховим посередникам [9].

Концентрація іноземного капіталу на страховому ринку України має як

позитивні, так і негативні чинники, які суттєво впливають на продавців стра�

хових послуг та на споживачів. З точки зору споживачів страхових послуг це

призведе до збільшення кількості нових, якісних продуктів, поступовим змен�

шенням їхньої вартості порівняно з вітчизняними аналогами. Прикладом цьо�

го може слугувати падіння цін на майнове страхування великих промислових

об'єктів нижче середньоєвропейського рівня, що є наслідком зростаючої кон�

куренції. Якщо в 2005 р. тарифи знаходилися у межах 0,1–0,15% від страхової

суми, то в 2006 р. вони зменшились до рівня – 0,05–0,03% [8].

З точки зору страхових компаній, підвищення рівня конкуренції на стра�

ховому ринку витіснить із ринку невеликі компанії, які не можуть на рівних

конкурувати з іноземцями за рівнем сервісу, вартістю страхових продуктів, ін�

новаціями, технологіями. Водночас ці ж тенденції можуть призвести до сти�
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мулювання розробки вітчизняними страховиками конкурентоспроможних

продуктів, які зможуть задовольнити нові вимоги клієнтів.

Поряд з цим є низка недоліків, пов'язаних із приходом іноземних страхо�

вих компаній на вітчизняний страховий ринок, а особливо їхніх філій. Серед

таких проблем необхідно виділити:

� ускладнення нагляду за діяльністю компаній;

� присутність страхових компаній з більш дешевими ресурсами може ство�

рити тиск на недостатньо розвинутий вітчизняний страховий ринок;

� домінування інтересів країни походження капіталу над інтересами су�

б'єктів вітчизняного ринку.

Ці проблеми можуть проявитися у найближчому майбутньому зі вступом

України до СОТ. Нещодавно Верховною Радою України були затверджені відпо�

відні зміни до Закону України «Про страхування» [1], згідно з якими, по�перше,

страховикам�нерезидентам дозволяється здійснювати страхування ризиків, по�

в'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском косміч�

них ракет і фрахтом (включаючи супутники) тощо, по�друге, через п'ять років з

дня вступу України до Світової організації торгівлі будуть зняті обмеження на

укладання договорів страхування з іноземними страховиками (їхніми філіями).

Навіть за умови відсутності обмежень на відкриття філій іноземних стра�

хових компаній, на наш погляд, ніякої масової навали зарубіжних страховиків

не було б. Причиною цього є складність та суперечливість українського зако�

нодавства в сфері валютних операцій.

Наприклад, М. Домбровски [5] вказує на те, що чинна система валютного

регулювання має низку недоліків. Серед найбільш суттєвим, що можуть впли�

нути на діяльність страхових компаній можна виділити:

1. Численність обмежень, їхня низька сукупна прозорість. Відсутній єди�

ний закон, що регламентував би транзакції за рахунком фінансових операцій.

У той же час діє велика кількість підзаконних актів, які були прийняті у різні

роки та різними органами виконавчої влади.

2. Подвійна асиметрія валютних обмежень. Більшість обмежень існує на

вивіз, ніж на ввіз капіталу, та на діяльність резидентів.

3. Відсутність єдиного регулятора. Хоча НБУ відіграє основну роль у про�

цесі регулювання руху капіталу, певними повноваженнями в цій сфері наділе�

ні також Державна комісія з цінних паперів та фондових ринків, Державна ко�

місія з регулювання ринків фінансових послуг України, а також регіональні

органи влади (в частині реєстрації прямих іноземних інвестицій).

4. Вся система регулювання заснована на індивідуальних адміністратив�

них інструментах (наприклад, видача валютних ліцензій), що створює поле

для можливих зловживань.

При цьому чинна система валютного регулювання нездатна повною мі�

рою протистояти схемам тіньового виводу капіталів за кордон, проте усклад�

нює роботу іноземних інвесторів.

Ще однією проблемою, на яку вказують вітчизняні дослідники [3], є не�

достатня загальна капіталізація, а отже, і недостатня місткість страхового рин�

ку України: сумарний обсяг сплачених статутних фондів та сформованих стра�

хових резервів склав, за результатами 2005 р., лише 11733,8 млн. грн.
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Але за збереження тенденції до прискорення темпів капіталізації протя�

гом останніх років і зростання фінансової спроможності національного стра�

хового ринку ця проблема буде вирішнена. 

При оцінці наслідків відкриття вітчизняного страхового ринку для іно�

земного капіталу можна проводити аналогії прогнозів, які стосуються банків�

ської системи, тому що, на нашу думку, в ній спостерігається подібна ситуація.

В обох випадках передбачається перехідний період (5 років); обидва сектори

динамічно розвиваються, але в той же час вони перебувають на етапі станов�

лення (якщо порівнювати їх із розвиненими країнами); зростає присутність

компаній з іноземним капіталом.

Відповідно до прогнозів Центру наукових досліджень Національного банку

України зняття обмежень на доступ філій іноземних банків на український ри�

нок само по собі не є загрозою для банківської системи України. Основна небез�

пека полягає у діяльності банківських установ з метою отримання прибутків від

спекулятивних операцій чи для здійснення операцій з «брудними» коштами [2].

Таким чином, спостерігається поступове посилення впливу іноземного

капіталу на страховий ринок України, що призведе до його подальшого зрос�

тання у майбутньому, адже суттєвих перепон для цього на даний момент не

існує. Більше того, вступ України до СОТ надає дозвіл на відкриття філій іно�

земними страховими компаніями, що створює умови для підвищення конку�

ренції на національному страховому ринку.

З урахуванням запланованого перехідного періоду (5 років) в українських

страховиків є шанс на збереження власних позицій на фінансовому ринку. Але

це можливо лише за умови підвищення рівня їхньої капіталізації, покращення

якості менеджменту та управління ризиками. Основну увагу слід приділити

поданню саме суперечливості валютного законодавства, надмірного втручан�

ня держави в економіку, наявності непрямих бар'єрів, які ускладнюють роботу

іноземних компаній та високого рівня політичних і економічних ризиків як

потенційних передумов для приходу в Україну спекулятивного капіталу. 
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В умовах переходу до ринкової системи господарювання Україна не має

достатніх внутрішніх фінансових ресурсів для вирішення економічних і со�

ціальних проблем. У зв'язку з цим особливої уваги набуває питання викорис�

тання можливостей фінансової глобалізації у спосіб залучення зовнішніх іно�

земних інвестицій.

У Законі України «Про режим іноземного інвестування» іноземні інвести�

ції визначаються як цінності, які вкладають іноземні інвестори в об'єкти ін�

вестиційної діяльності відповідно до чинного законодавства України з метою

отримання прибутку або досягнення соціального ефекту [2].

За оцінками фахівців потреби економіки України в іноземних інвестиціях

становлять 40–50 млрд. дол. США [9]. Однак, іноземні інвестори не поспіша�

ють вкладати свої капітали у розвиток української економіки, незважаючи на

наявність багатьох чинників, які мають їх зацікавити. Це передусім:

� вигідне транспортно�географічне розташування, а також розвиток тран�

спортних мереж та їхня інтеграція в систему міжнародних транспортних кори�

дорів;

� значний внутрішній ринок та незадоволений попит населення;

� висококваліфікована робоча сила та високий рівень освіти населення;

� значно нижчий рівень заробітної плати, ніж в інших економічно стабіль�

них країнах;

� наявність традиційних зв'язків з українською діаспорою;

� зняття обмежень на частку іноземної власності в українських компаніях;

� нові можливості співпраці в секторах комунікацій, енергетики, дерево�

обробної промисловості і виробництва меблів, сільського господарства, а та�

кож у сфері послуг.

Разом з тим, є чинники, які стримують іноземних інвесторів щодо вкладення

капіталу в українську економіку. До таких чинників, насамперед, слід віднести:

� невідпрацьованість юридичної бази, яка має захищати інтереси і влас�

ність як зарубіжних, так і вітчизняних інвесторів та відсутність стабільності і

недосконалість українського законодавства щодо надання гарантій іноземним

інвесторам (до чинного законодавства постійно вносяться зміни і доповнен�

ня, які часто значно погіршують існуючі положення та умови діяльності іно�

земних інвесторів);

� нестабільність економічної та політичної ситуації в країні, а, відповідно,

і в регіоні;

� відсутність довгострокової виваженої політики держави щодо залучення

іноземних інвестицій і створення сприятливих умов для їхнього ефективного

використання;
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� високий рівень корумпованості вітчизняної економіки і високий рівень

підприємницької діяльності (згідно з оцінкою спеціалістів Європейського

центру досліджень, підприємницький ризик інвестицій в Україні становить

80%. У рейтингу інвестиційної привабливості країн наша держава займає 106

місце (для порівняння у 1992 р. – 138 місце, у 2004 р. – 109, у 2005 р. – 98 місце

серед 145 країн), маючи тенденції до подальшого пониження);

� відсутність розвиненого фондового ринку;

� незавершеність процесів приватизації, і, насамперед, це стосується при�

ватизації землі і земельних ділянок, на яких розміщені приватизовані об'єкти;

� практична відсутність гарантій щодо забезпечення права власності;

� тривалий термін розгляду документів для реєстрації суб'єкта підприєм�

ницької діяльності;

� занадто складна процедура розмитнення, а система сертифікації імпорту

потребує надто довгих адміністративних процедур;

� недостатня поінформованість іноземних інвесторів про Україну, її еко�

номічний та інвестиційний потенціал.

Тим часом, в надходженні іноземних інвестицій в цілому по Україні відбу�

ваються суттєві зміни. Так, кумулятивний обсяг прямих іноземних інвестицій в

Україну за останні 10 років станом на 1.01.2005 р. склав 9,2 млрд. дол. США, на

1.01.2006 р. – 16,4 млрд. дол. США [9]. Якщо порівняти цю суму з іноземними

інвестиціями у польську економіку, то вона дорівнює лише одному року.

Показовим є рівень залучення іноземних інвестицій на одного мешканця. У

Чехії він склав за              2004 р. 3603 дол. США, у Словенії – 2754 дол. США, у

Естонії – 2647 дол. США, а в Україні – 140 дол. США [9].

Особливістю іноземного інвестування в Україні є нерівномірний регіо�

нальний розподіл прямих іноземних інвестицій. Аналіз динаміки надходжень

прямих іноземних інвестицій протягом 1995–2005 рр. дозволяє виділити групу

лідерів. Це Київ – 2123,4 млн. дол. США, Дніпропетровська обл. – 598,4 млн.

дол. США, Київська обл. – 473,7 млн. дол. США, Запорізька обл. – 442,0 млн.

дол. США, Донецька область обл. – 434,2 млн. дол. США. До Львівської об�

ласті за ці роки надійшло 304,9 млн. грн. водночас у Київську, Запорізьку, До�

нецьку області за аналогічний період залучено майже у 1,5 раза більше, у Дніп�

ропетровську область – у 2 рази, у м. Київ – у 7 раз більше іноземних інвес�

тицій [4].

Структура іноземних інвестицій в регіональному аспекті представлена на

рис. 1.

Як видно з рис. 1, майже 80% прямих іноземних інвестицій припадає на

м. Київ, Київську, Донецьку, Дніпропетровську, Одеську, Запорізьку, Львівсь�

ку, Харківську області та АР Крим.

Лідерство східних регіонів з обсягу залучених інвестицій значною мірою

пояснюється належністю до групи індустріальних регіонів, де визначальним

чинником розвитку залишається сформована протягом десятирічь галузь важ�

кої промисловості. Львівська область, яку фактично можна вважати лідером

західного регіону, відноситься до індустріально�аграрної групи регіонів,

стабільність розвитку яких визначається наявністю виробничої, транспортної

та іншої інфраструктури.
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Рис. 1. Регіональна структура прямих іноземних інвестицій
станом на 01.01.2005 р. [4]

Найбільший обсяг інвестицій здійснюється у м. Київ – столицю України.

Однак, нюанс полягає в тому, що де�юре реєстрація іноземного капіталу відбу�

вається за місцем розташування головного офісу, який інвестор найчастіше

розміщує у столиці, а де�факто спостерігається тенденція до спрямування цих

інвестицій в інші регіони. Крім того, існує ще й інший аспект популярності

Києва – входження на столичний ринок потребуватиме все більших і більших

ресурсів, оскільки його ніша на даний момент достатньо заповнена. Такі ви�

трати не завжди будуть економічно виправданими. Таким чином, інвестори

будуть розмірювати регіональні можливості ведення свого бізнесу. Майбутній

розподіл інвестицій між регіонами, насамперед, буде пов'язаний з концентра�

цією виробничих ресурсів і розвиненістю інфраструктури. Таким чином, ре�

гіональний аспект має стати невід'ємною складовою інвестиційної політики

для створення сприятливого інвестиційного клімату як на державному, так і на

регіональному рівні, оскільки навіть при достатньо низькій інвестиційній

привабливості країни існують регіони, які мають доволі високий рівень при�

вабливості для іноземних інвесторів.

Інвестори вкладають інвестиційні ресурси у ті регіони, де зосереджена

більша кількість інвестиційно�привабливих об'єктів, де створені сприятливі

умови, сукупність яких називають інвестиційним кліматом і який виявляється

в інвестиційній привабливості.

З метою визначення інвестиційної привабливості регіонів розраховують�

ся інвестиційні рейтинги, зокрема «Інвестиційний рейтинг регіонів України»,

розроблений недержавним аналітичним центром «Інститут реформ». Згідно з

цим рейтингом результати дослідження складових інвестиційного клімату

24�х областей, АР Крим та м. Києва дозволяють виділити групи регіонів за ве�

личиною рейтингового балу. У свою чергу, рейтинговий бал охоплює еконо�

мічний розвиток (25%); загальний розвиток інфраструктури (21%); фінансову
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інфраструктуру (13%); людські ресурси (14%); рівень підприємництва і спри�

яння йому місцевої влади (15%); політична ситуація та інші складові (12%).

Якщо проаналізувати якісний склад рейтингу в цілому по Україні, то

можна виділити групу лідерів. До неї увійшло 7 регіонів: м. Київ, Дніпропет�

ровська, Харківська, Одеська, Запорізька, Львівська та Донецька області.

Львівська область за рівнем інвестиційної привабливості посідає шосте

місце серед областей України. У 2002–2003 рр. за тим же рейтингом Львівська

область посідала 7 місце. Ці дані свідчать про позитивні тенденції та стабіль�

ність у розвитку інвестиційного потенціалу регіону Львівщини. Якщо розгля�

дати складові інвестиційного рейтингу, то за економічним потенціалом Львів�

ська область є лише десятою, що характеризує певне відставання Львівської

області від регіонів Східної та Південної України.

За розвитком інфраструктури Львівська область перебуває на восьмому

місці, що нижче її сукупного рейтингу. Це дозволяє зробити висновок про

необхідність розвитку інфраструктури з метою забезпечення ефективнішого

залучення фінансових ресурсів. Лідерами за цим показником виступають

промислово розвинені східні регіони: м. Київ – 1 місце, Харківська область –

2 місце, Донецька – 3, Дніпропетровська – 4 місця.

Слід зауважити, що за показником розвиненості фінансової інфраструк�

тури Львівська область посідає вищу сходинку – сьоме місце, перше місце по�

сідає м. Київ, а Дніпропетровська і Донецька області – друге і третє відповід�

но. З цього можна зробити висновок про необхідність подальшого розвитку

фінансової інфраструктури Львівського регіону: банківських установ, страхо�

вих компаній, інвестиційних компаній та інших фінансових закладів. Це до�

зволить ефективно використовувати залучені фінансові ресурси та сприяти

покращенню соціально�економічного стану.

За показником людських ресурсів Львівська область посідає шосте місце,

що свідчить про високий інтелектуальний та трудовий потенціал регіону, який

є основною складовою технологічного, економічного та інноваційного роз�

витку. Цей чинник є дуже важливим і в майбутньому його доцільно більш ак�

тивно використовувати при плануванні виробничих проектів, залученні фі�

нансових ресурсів у регіон.

За розвитком підприємництва і сприяння місцевої влади Львівська об�

ласть є шостою, тобто піднялась на три сходинки вгору порівняно з минулим

роком. Це є позитивною тенденцією, однак для стабілізації становища потріб�

но стимулювати розвиток малого підприємництва та розробку програм спів�

праці потенційних інвесторів і місцевої влади на території області.

Якщо аналізувати інтегрований показник інвестиційного рейтингу регіо�

нів, то шосте місце Львівської області у 2004 р., порівняно з сьомим 2003 р., є

позитивним і водночас закономірним, враховуючи те, що перші місця нале�

жать столиці, промислово розвиненим Східним регіонам (Дніпропетровській

– 2 місце, Харківській – 3, Запорізькій – 5) та Одеській області – 4 місце. Вар�

то зазначити, що на теренах Західної України Львівська область є безумовним

лідером, зважаючи на те, що Закарпатська область посідає лише 12 місце, Іва�

но�Франківська – 17, Волинська – 15, Тернопільська – 21.
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Окремим напрямком аналізу інвестицій у економіку Львівщини є геогра�

фія іноземних інвестицій. Вона в цілому може бути представлена такою струк�

турою (рис. 2).

Рис. 2. Географічна структура іноземних інвестицій
в економіку Львівщини у 2005 р. [9]

Найбільшу частку іноземних інвестицій, як видно з діаграми, має Польща

– 22%, на другому місці знаходиться Швейцарія – 12,1%, потім іде Велика Бри�

танія – 9,5%, Німеччина – 7,3%, США – 7,2%, Кіпр – 6,5%. Таким чином, най�

активнішим іноземним інвестором в економіку Львівщини виступає Польща.

Це можна пояснити впливом транскордонності, адже Львівська область є при�

кордонною областю і межує з Польщею, що сприяє розвитку транскордонної

співпраці, і, як результат, активізації інвестиційної діяльності. Наближення до

України кордонів ЄС теж посилює транскордонне співробітництво.

Аналізуючи джерела походження іноземних інвестицій в економіку

Львівської області, варто звернути увагу на досить високу питому вагу інозем�

них інвестицій з «офшорів»: Кіпру (6,5%) та Віргінських Островів (3,6%), що

дозволяє зробити припущення про повернення таким чином українського ка�

піталу назад в Україну.

Іноземне інвестування в економіку держави в цілому і конкретного регіо�

ну зокрема, залежить від стану експортно�імпортної діяльності. Результати

експортно�імпортного обороту Львівської області представлено у табл. 1.

Як можна побачити з даних табл. 1, простежується різка динаміка збіль�

шення імпорту товарів у Львівську область (із 277,3 млн. дол. США у 1995 р. до

3147,2 млн. дол. США у 2004 р.), що не підкріплено відповідним збільшенням

експорту, а це, як правило, призводить до вимивання коштів з регіону.

Самостійним, і значною мірою визначальним, є аналіз галузевої структу�

ри іноземних інвестицій.

Аналізуючи галузеву структуру іноземних інвестицій в економіку Львівсь�

кої області варто зазначити, що інвестори, намагаючись уникнути додаткових

ризиків, вкладають кошти в підприємства з максимально швидким оборотом

капіталу. Тому найбільша частка інвестицій припадає на торгівлю – 26,0%,
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харчову промисловість – 16,0%, хімічну та нафтохімічну промисловість –

14,0%, фінансову діяльність – 13,0%, транспорт – 11% (рис. 3). Через такі при�

чини інвесторів не приваблюють такі галузі, як медична промисловість –

2,2%, освіта і наука – 0,1%, що так необхідно розвивати як на регіональному

рівні, так і на загальнодержавному [11].

Таблиця 1. Експортно,імпортна діяльність Львівської області
за 1995–2004 рр. [12, 26, 28]

Рис. 3. Галузевий розподіл прямих іноземних інвестицій
станом на 01.04.2005 р. [11]

При цьому західні компанії вкладають гроші в українську харчову про�

мисловість, підприємства торгівлі, фінансовий сектор, фармацевтику, бо це

дає швидкий оборот капіталу та мінімізує ризики. Привабливим є також ін�

вестування в інфраструктуру бізнес�послуг для обслуговування, передусім,

підприємств з іноземними інвестиціями. Росіяни ж, яким добре знайома

пострадянська економічна ситуація, мають інші пріоритети інвестування: па�

ливно�енергетичний комплекс, хімічна промисловість, металургія, машино�

будування і фінансовий сектор. При цьому найбільше російського капіталу

вкладено в Полтавську область (67% всіх іноземних інвестицій у регіон), Рів�

ненську область, АР Крим, міста Київ та Севастополь, а також індустріальні

регіони (Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку і Харківську області).

Ще однією особливістю іноземного інвестування у Львівську область є

мала частка інвестицій у цінні папери, спричинена нерозвиненістю вітчизня�
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Ðîêè Ïîêàçíèêè 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
Îáñÿã åêñïîðòó òîâàð³â, ìëí. äîë. ÑØÀ 267,7 294,7 289,3 343,3 492,6 538,4 
Îáñÿã ³ìïîðòó òîâàð³â, ìëí. äîë. ÑØÀ 277,3 393,0 771,4 1052,0 2945,3 3147,2 
Ñàëüäî åêñïîðòó-³ìïîðòó òîâàð³â -9,6 -98,3 -482,1 -708,8 -2452,7 -2608,8 
Îáñÿã åêñïîðòó ïîñëóã, ìëí. äîë. ÑØÀ 119,4 105,0 106,3 120,0 -37,6 -42,3 
Îáñÿã ³ìïîðòó ïîñëóã, ìëí. äîë. ÑØÀ 15,2 9,9 21,6 17,0 -21,3 -24,6 
Ñàëüäî åêñïîðòó-³ìïîðòó ïîñëóã 104,2 95,1 84,7 103,0 -16,3 -17,7 
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ної інвестиційної інфраструктури та законодавчими обмеженнями іноземних

учасників у статутному фонді підприємства. Інвестиції у цінні папери у 1998 р.

становили – 3,8%, а у 2002 р. – 4,2%, у 2004 р. – 5,4% [12]. Отже доводиться

констатувати, що фондовий ринок у загальновизнаному світовому розумінні

цього слова в Україні не існує, все ще недовершена робота з прийняття зако�

нодавчої бази, залишаються незначними обсяги продажу цінних паперів.

Узагальнюючим показником залучення іноземних інвестицій в економіку

може слугувати показник іноземних інвестицій на одну особу.

За показником суми залучення іноземних інвестицій на одну особу, що

дає нам більш точне уявлення про активність даної діяльності в регіонах,

Львівщина перебуває у групі лідерів (шосте місце). Значення даного показни�

ка у Львівському регіоні становить 117,40 дол. США на особу, в той час як у

середньому по країні – 139,87 дол. США на особу. Оскільки Львівщина не на�

лежить до промислово розвинутих областей, можна зробити висновок, про

наявність чинника (групи чинників), який стимулює розвиток у ній іноземно�

го інвестування. Таким чинником є транскордонні зв'язки з країнами�новими

членами ЄС. Одним із наслідків цих зв'язків і є активізація інвестиційної

діяльності. Також, враховуючи результати аналізу, варто зазначити, що лише

28,4% іноземних інвестицій вкладено у спільні підприємства, в той час як се�

реднє значення показника по Україні становить 47,6%. Це свідчить про низь�

кий розвиток спільного підприємництва як чинника активізації іноземного

інвестування в економіку України в цілому і необхідність врахування даного

чинника в регіоні. Зокрема для цього необхідно вирішити низку організа�

ційних питань. Постановою Кабінету Міністрів України №666 від 2 вересня

2005 р. утворено Український центр сприяння іноземному інвестуванню, ос�

новними завданнями якого є:

� розробка та виконання комплексу заходів щодо формування позитивно�

го інвестиційного іміджу України та її регіонів;

� надання потенційним іноземним інвесторам інформації щодо умов під�

приємницької та інвестиційної діяльності, інвестиційних можливостей Украї�

ни та її регіонів;

� визначення додаткових інструментів сприяння залученню іноземних ін�

вестицій, адаптованих до умов конкретних регіонів, зокрема промислових та

технологічних парків, надання допомоги регіонам у практичному застосуван�

ні їх інструментів;

� інформаційна та організаційна підтримка інвестиційних проектів іно�

земних інвесторів за принципом «єдиного вікна»;

� підготовка пропозицій щодо стимулювання інвестиційної діяльності іно�

земних інвесторів, усунення перешкод у її здійсненні;

� сприяння досудовому врегулюванню супересок між іноземними інвес�

торами та державними органами.

Для сприяння формуванню і реалізації єдиної державної політики з інвес�

тиційної та інноваційної діяльності в Україні, координації діяльності держав�

них органів і громадських інститутів у цій сфері Указом Президента №1116 від

19.07.2005 р. утворено Національну раду України з інвестицій та інновацій як

дорадчий орган при Президентові України.
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Відповідно до Указу Президента України від 30 грудня 2005 р. №1873 ут�

ворено Державне агентство України з інвестицій та інновацій як центральний

орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, робота якого спрямовується і

координується Кабінетом Міністрів України та основними завданнями якого є:

� участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної інвестиційної

та інноваційної політики;

� координація роботи центральних органів виконавчої влади у сфері ін�

вестиційної та інноваційної діяльності. Указом Президента України №1648 від

24 листопада 2005 р. затверджено План заходів щодо покращення інвестицій�

ного клімату в Україні. Кабінет Міністрів України Постановою від 29 січня

2006 р. за №42 затвердив «Основні напрями урядової політики в економічній

та соціальній сфері на 2006 р.», у якій передбачено запровадження державного

інвестування «у точки зростання» шляхом: 

� започаткування процесу реформування амортизаційної системи, де пе�

редбачено застосування для цілей оподаткування норми прискореної аморти�

зації основних виробничих фондів для суб'єктів підприємницької діяльності,

які реалізують інноваційні проекти і займаються оновленням обладнання, та

усунути розбіжності у підходах до нарахування економічної амортизації та

амортизації з метою оподаткування;

� концентрації державних капітальних вкладень на формування сучасної

інфраструктури, проведення наукових та науково�дослідних робіт із застосу�

ванням механізму довгострокового кредитування (пільгове, іпотечне, бюд�

жетне). Спрямування у 2006 р. державних інвестицій (в обсязі не менше ніж у

2005 р.) на інноваційний розвиток транспортної інфраструктури. Насамперед

це:

� розвиток мережі автомобільних доріг, залізничного транспорту, аеро�

портів;

� реалізація проектів, спрямованих на формування міжнародних транс�

портно�комунікаційних мереж;

� забезпечити не менше як 287 сільських населених пунктів регулярним

автобусним сполученням;

� забезпечити у процесі Державної програми розвитку автомобільних до�

ріг загального користування на 2005–2010 рр. (будівництво під'їзних доріг з

твердим покриттям не менше як до 52 сільських населених пунктів; будів�

ництво за рахунок залучення кредитів автомобільних доріг, які мають важливе

значення для розвитку економіки держави – Київ�Чоп на відрізку Стрий�

Львів�Броди (за рахунок кредиту ЄБРР у сумі 100 млн. євро)); забезпечити фі�

нансування з державного бюджету будівництва, розвитку та функціонування

метрополітенів в містах Харкові і Дніпропетровську та будівництва метропо�

літену у м. Донецьку.

Фундаментальна програма «Україна 2010» одним із пріоритетів економіч�

ної політики називає перехід до інвестиційного вектора розвитку, а державну

інвестиційну політику вважає одним із найважливіших чинників виведення

економіки країни з кризи і забезпечення її динамічного зростання, у т.ч. за

рахунок залучення іноземних інвестицій та оптимізації їх регіональної струк�

тури.
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Розвиток економіки України невідільний від світових економічних тенден�

цій, що в значній мірі визначаються і регламентуються провідними міжнарод�

ними організаціями. Одне з центральних місць серед них посідає Світова орга�

нізація торгівлі (СОТ). СОТ була заснована у квітні 1994 р. у місті Марракеш

(Марокко), де представники 123 країн світу підписали Заключний акт Уругвай�

ського раунду торговельних переговорів та Марракеську декларацію. Тому сьо�

годні вкрай велика увага приділяється проблемам вступу України до СОТ. На

сьогодні до цієї організації входять 149 країн світу. Всі країни, які є сусідами Ук�

раїни, вже приєдналися до СОТ, за винятком Росії та Білорусії, які перебувають

у процесі вступу вже більш ніж 10 років. З інших країн СНД до СОТ приєдна�

лися Естонія, Латвія, Литва, Молдова, Вірменія, Грузія, Киргизстан.

Нині економіка України вже визнана ринковою Європейським Союзом та

США та досягнуто домовленості щодо вступу до СОТ. 

Світова організація торгівлі – це спільнота держав – клуб, який встанов�

лює правила міжнародної торгівлі. Всі інші країни повинні погоджуватися з

цими правилами та торгувати за ними. Членство в СОТ насамперед потрібно

самій Україні, брати участь у розробці цих правил і жити та торгувати за ними.

З іншого боку, членство в СОТ потрібно для того, щоб світова спільнота спри�

ймала Україну як рівноправного партнера.

В умовах інтеграції України до світової економічної спільноти необхідно

забезпечити інформування всіх зацікавлених сторін щодо переваг та ризиків

членства України в СОТ, адже саме відсутність доступної та достовірної інфор�

мації призводить до формування у суспільстві негативних стереотипів щодо

СОТ.

По�перше, це прискорення структурних реформ економіки. Вступ до

СОТ стане потужним стимулом для здійснення таких реформ. Загострення

конкуренції між українськими та іноземними виробниками на вітчизняному

та зовнішніх ринках сприятиме перерозподілу ресурсів від неефективних за�

старілих виробництв до сучасних галузей. Конкуренція стимулюватиме реалі�

зацію інноваційних програм, інвестиції в людський капітал та нові технології.

В Україні поліпшаться умови для зростання обсягів іноземних інвестицій

у економіку. Іноземні інвестори розглядатимуть членство в СОТ як сигнал про

наявність в країні стабільності, передбачуваних і сприятливих умов для торгів�

4.1. СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
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лі та інвестування. Це означатиме, що українські правила торгівлі та інвесту�

вання відповідають міжнародним правилам і принципам; витрати на ведення

бізнесу в Україні є низькими, що зумовлено спрощеними торговими, митни�

ми та адміністративними процедурами; українські продукти і послуги мають

відкритий і недискримінаційний доступ до ринків країн�членів СОТ.

Слід зазначити, що не в усіх країнах вступ до СОТ супроводжувався суттє�

вим збільшенням іноземних інвестицій. Це було зумовлено якістю інвестицій�

ного клімату в країнах, політичною нестабільністю, неефективною податко�

вою системою та системою забезпечення прав приватної власності тощо. Така

ситуація склалася у перші роки після вступу до СОТ пострадянських держав

Молдови та Киргизії.

У 2004 р. до спільного європейського ринку увійшли 10 країн з числа тор�

говельних партнерів України. Це породило нові аргументи на користь якнай�

швидшого вступу до СОТ. Європейський Союз автоматично поширив квоти

на імпорт української продукції на нових членів, що призвело до втрати ук�

раїнськими виробниками ринків збуту. Участь у СОТ допоможе уникнути

кількісних обмежень на експорт української продукції, оскільки обмеження в

межах СОТ заборонені.

Також з'являться нові можливості використання конкурентних переваг

вітчизняних виробників. Україна, як і кожна країна, має певні переваги у ви�

робництві тих чи інших видів продукції за рахунок географічного розташуван�

ня, природних ресурсів, дешевої кваліфікованої робочої сили. Проте ізольова�

ність країни від світової економіки призвела до формування замкненої само�

достатньої системи, що перешкоджало поглибленню виробничої спеціаліза�

ції. Хоча в період економічної трансформації у підприємців з'явилися нові

можливості для розвитку торговельних зв'язків із закордонними партнерами,

можна стверджувати, що Україна все ще недостатньо використовує переваги

міжнародної торгівлі. Вступ до СОТ розширить можливості використання

конкурентних переваг українськими виробниками через спрощення доступу

до ринків інших країн�членів СОТ.

Лібералізація торгівлі після вступу до СОТ підсилюватиме конкурентний

тиск на вітчизняних виробників товарів та постачальників послуг. Це змусить

їх удосконалювати вимоги якості та безпеки продукції, що необхідно для під�

вищення її конкурентоспроможності не тільки на вітчизняному, а й на міжна�

родних ринках. Зокрема, в українських компаніях з'явиться більше стимулів

впроваджувати міжнародні стандарти якості.

Здешевлення товарів та послуг відбуватиметься під дією двох чинників. По�

перше, зменшаться ставки ввізного мита на товари, які імпортуються в Україну

в межах домовленостей, зафіксованих у двосторонніх протоколах. Це сприяти�

ме зменшенню непрямих податків, що сплачуються споживачами, які купують

імпортовані товари та послуги. По�друге, зростання кількості постачальників

товарів і послуг сприятиме загостренню цінової конкуренції між ними. Це зумо�

вить здешевлення продукції тих виробників, які використовують своє моно�

польне становище на ринку для встановлення високих цін на продукцію.

Українські виробники одержать додаткові можливості експорту продукції

внаслідок запровадження режиму найбільшого сприяння та національного
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режиму щодо українських товарів у торговельному просторі всіх країн�членів

СОТ. Будуть скасовані квоти на імпорт української продукції на ринки інших

країн. Запровадження національного режиму щодо української продукції оз�

начає, що після сплати всіх митних зборів товари та послуги будуть постачати�

ся на ринки країн�членів СОТ на таких же умовах, що і вітчизняні товари цих

країн. 

На сьогодні торговельні партнери України застосовують режим найбіль�

шого сприяння та національний режим до української продукції добровільно

і на тимчасовій основі. Поки Україна не була в СОТ, не існувало жодних гаран�

тій того, що такі преференції матимуть постійний характер. Наприклад, США

щороку переглядають доцільність поширення режиму найбільшого сприяння

на товари, що надходять із країн СНД, у тому числі з України. На разі вступу

до СОТ режим найбільшого сприяння та національний режим поширюється

на українські товари всіма членами СОТ. Зменшення тарифних і нетарифних

обмежень доступу українських товарів практично на всі найважливіші товарні

ринки розвинутих країн світу сприятиме збільшенню обсягів реалізації ук�

раїнської продукції та зростанню виробництва у вітчизняних галузях.

У той же час товари, вироблені в країнах СОТ, отримають більш вільний

доступ на українські ринки. Зросте конкуренція між вітчизняними та інозем�

ними виробниками, що може спричинити скорочення виробництва неконку�

рентоспроможних вітчизняних підприємств та галузей. У довгостроковому пе�

ріоді це сприятиме структурним реформам та раціональному перерозподілу

ресурсів між галузями та підприємствами від неефективних до конкуренто�

спроможних. Проте у короткостроковому періоді можливе загострення еко�

номічних і соціальних проблем, оскільки виникне необхідність працевлашту�

вання вивільнених працівників, реструктуризації виробництва та пошуку не�

обхідних для цього інвестиційних ресурсів.

Слід зазначити, що сьогодні велика кількість імпортованих товарів по�

трапляє на український ринок без сплати ввізного мита. Із вступом до СОТ

відповідальність України за боротьбу з тіньовим імпортом зростає, оскільки

контрабанда загрожуватиме вже не тільки українському ринку, а й ринкам зов�

нішньоекономічних партнерів нашої держави. В результаті скорочення обся�

гів нелегального імпорту українські ринки стануть більш захищеними від де�

шевої низькоякісної продукції.

Важливою перевагою, яку отримують українські підприємці із вступом

України до СОТ, є створення прозорого та передбачуваного бізнес�середови�

ща. Це означає, що адміністративні процедури не будуть часто змінюватися,

обмеженим буде запровадження заходів державної підтримки на користь

окремих підприємств чи галузей, відбудеться спрощення зовнішньоторго�

вельної діяльності, зокрема процедур митного контролю, оцінки митної вар�

тості, зменшення митних платежів. Також будуть узгоджені з вимогами СОТ

правила ліцензування продукції, система стандартизації і сертифікації, сані�

тарні заходи та технічні регламенти.

Очікується, що участь України в СОТ сприятиме зменшенню витрат на

ведення бізнесу за рахунок встановлення ефективного торговельного режиму,

чіткого закріплення в національному законодавстві правил торгівлі, що суттє�
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во звузить можливості втручання чиновників у діяльність підприємств. Ви�

робники зможуть із більшою впевненістю прогнозувати потенційні доходи та

видатки.

Разом із тим запровадження правил СОТ у сфері ліцензування, стандар�

тизації та сертифікації потребує суттєвих витрат для розроблення та впровад�

ження нових інститутів і механізмів здійснення таких процедур. Значна части�

на витрат, пов'язаних із переходом до нових стандартів, припаде на вітчизня�

них виробників, що може стати значним тягарем для багатьох підприємств.

Слід зазначити, що угоди СОТ не встановлюють вимог щодо якості товарів,

які реалізуються на внутрішньому ринку. Це залишається компетенцією на�

ціональних урядів. Однак від українських експортерів країни можуть вимагати

підтвердження відповідності характеристик продукції міжнародним стандар�

там якості та безпеки. Тому необхідність дотримання міжнародних норм у цих

сферах існує об'єктивно як передумова підвищення конкурентоспроможності

виробників як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. 

Основні занепокоєння щодо наслідків вступу України до СОТ пов'язують

із загрозами, що можуть виникнути для окремих галузей економіки країни. Ці

питання активізуються зацікавленими представниками бізнесу, які мають

вплив на певні політичні кола, засоби масової інформації, що у результаті

формує відповідні застережливо�негативні настрої серед населення. Подібне

ставлення до СОТ посилюється російським впливом на український медіа�

простір, коли нас намагаються переконати, що Україна надто форсувала вступ

до СОТ, поступаючись власними національними інтересами на користь інте�

ресів окремих політиків.

Щодо прямих економічних впливів, то вони достатньо повно проаналізо�

вані у звіті про дослідницьку роботу, підготовленому експертною групою Ук�

раїнського центру міжнародної інтеграції [1]. Досвід вступу до СОТ інших

країн з перехідною та розвиненою економіками свідчить, що приєднання до

світового торговельного клубу сприяє значним інституційним змінам у цих

країнах. Вони пов'язані з удосконаленням діяльності державних інститутів,

створенням більш сприятливих умов для бізнесу, покращенням інвестиційно�

го клімату, зменшенням тіньового сектора економіки, поліпшенням конку�

рентної боротьби в країні за рахунок вирівнювання умов для підприємництва

в різних секторах економіки та регіонах.

Особливу увагу необхідно зосередити на перспективах розвитку малого

бізнесу. Малі підприємства особливо чутливі до зміни регуляторного середо�

вища у країні, вони мають значно менше можливостей лобіювання власних

інтересів в органах державної влади і місцевого самоврядування, наслідком

чого є дискримінаційні умови господарської діяльності. Разом із тим суб'єкти

малого бізнесу мають певні конкурентні переваги. Зокрема, вони є більш мо�

більними в процесі адаптації до нових смаків та уподобань споживачів, більше

готові до запровадження інновацій та вдосконалення організаційних методів

ведення бізнесу.

Будь�які зміни, спрямовані на подолання проблем ведення малого бізне�

су, повинні позитивно сприйматися підприємцями та представниками влади.

Досвід країн, що приєдналися до СОТ, свідчить про розширення можливостей
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розвитку малого бізнесу. В Україні створюється ціла низка переваг для малого

бізнесу. Насамперед, це поліпшення регуляторного середовища, спрощення

зовнішньоекономічних торговельних процедур, спрощення доступу до іно�

земних ринків товарів та послуг, здешевлення імпортованої сировини та про�

міжної продукції, доступ до дешевших кредитних ресурсів та більш якісних

фінансових послуг, вирівнювання правил гри для малого та великого бізнесу.

Характерною особливістю малого бізнесу є те, що більшість суб'єктів пра�

цює у сфері послуг, насамперед у сфері торгівлі та побутових послуг. Надання

якісних послуг вимагає встановлення між постачальником і покупцем особис�

тих довгострокових взаємовигідних контактів. Постачальники послуг, що на�

даються малим бізнесом, повинні бути безпосередньо наближені до спожива�

ча. Тому в більшості випадків найбільш якісні послуги мешканцям певної гро�

мади можуть надавати місцеві підприємці, яким навряд чи загрожує жорстка

конкуренція навіть з боку бізнесу інших регіонів країни. 

Основні положення державної політики розвитку малого підприємницт�

ва в Україні мають бути сконцентровані навколо проблем збільшення його

експортного потенціалу. А це передбачає спрощення доступу малого підпри�

ємництва до сучасних технологій, підвищення здатності конкурувати з імпор�

том, збільшення доступу до довгострокових кредитів для побудови нових ви�

робництв та послуг, доступ до інформації про державні, муніципальні або при�

ватні програми щодо спроможності малого підприємництва конкурувати на

міжнародних ринках, представлення інтересів національного малого підпри�

ємництва у двосторонніх та багатосторонніх міжнародних торговельних пере�

говорах та домовленостях.

Питання щодо вступу до Світової організації торгівлі повинні висвітлю�

ватися у вищих навчальних закладах в процесі підготовки фахівців усіх рівнів,

що особливо актуально у зв'язку з приєднанням України до Болонського про�

цесу. До програми курсу навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» не�

обхідно включити питання щодо вступу України до світової торговельної

спільноти. Студентам треба запропонувати для вивчення історію створення

СОТ, її цілі, завдання та функції, організаційну структуру, принципи та основ�

ні угоди, наслідки приєднання України для різноманітних секторів економіки,

ринків праці та регіонів, вплив членства в СОТ на бізнес�середовище, шляхи

реформування політики державної допомоги. Особлива увага повинна бути

надана питанням розвитку малого та середнього підприємництва у контексті

вступу до світової спільноти. Сектор малих та середніх підприємств є основою

для формування середнього класу України, тому будь�які економічні рішення

уряду мають обов'язково враховувати інтереси малих та середніх підприємств.
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Глобализация мировой экономики вынуждает страны�члены Организа�

ции Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) искать надежные

схемы энергообеспечения. Это находит свое отражение в разработке и внед�

рении общей энергетической политики, которая смогла бы ослабить действие

негативных внутренних и внешних факторов. С получением Украиной статуса

страны с рыночной экономикой для развития национального ТЭК большое

значение приобретает изучение и использование мирового опыта стран�

членов Международного энергетического агентства (МЭА).

Вопросы глобализации мировой экономики и развития интеграционных

процессов в энергетическом комплексе являются предметом научных иссле�

дований отечественных и зарубежных ученых, среди которых особое место

отводится изучению состояния экономики ТЭК [1–10].

Актуальность исследований определяется необходимостью модерниза�

ции энергетической системы Украины, которая во многом будет зависеть от

уровня использования мировой практики.

Обоснование первоочередных задач текущего и перспективного развития

ТЭК Украины под влиянием конъюнктуры мировых энергетических рынков.

Позволит в значительной степени адаптироваться к требованиям рыночной

экономики и Евросоюза к энергетическому сектору стран�кандидатов.

На современном этапе энергообеспечение выступает важнейшим факто�

ром развития мировой экономики. Среди первичных энергоносителей выделя�

ют нефть, природный газ, уголь, атомную и гидроэнергетику, производство ко�

торых характеризуется устойчиво высокими темпами роста и отличается посто�

янной восприимчивостью к инновациям. Большая часть энергоресурсов ис�

пользуется в мировой экономике для производства электроэнергии (29%), в

промышленности (25%), жилищнокоммунальном хозяйстве (26%), на транс�

порте (16%) и в других областях (4% от общего объема потребления). Значитель�

ную роль энергоресурсы играют в формировании бюджета и себестоимости

промышленного и сельскохозяйственного производства, в сфере оказания

услуг. Инвестиции только в нефтегазовый комплекс мирового ТЭК достигли

200 млрд. долл. США в год и по отдельным странам составляют от 4 до 6% обще�

го объема инвестирования. Схематически структура энергетического сектора

экономики и его сегментов представлена на рис. 1 [9].

Структура мирового потребления первичных энергоносителей в разрезе

отдельных отраслей экономики характеризуется данными, представленными

на рис. 2 [9]. Необходимость использования мировых среднестатистических

данных объясняется сильным различием этих показателей по отдельным стра�

нам, особенно в части структуры потребления энергоносителей для произ�

водства электроэнергии. Анализ приведенных данных позволил сделать вывод

о высокой зависимости транспорта от поставок нефти, негативные последст�
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вия которой сказываются особенно остро в период нестабильных цен на эти

углеводороды. При этом не следует забывать также и о технологических слож�

ностях, возникающих при форс�мажорных поставках моторных топлив из

различных регионов мира. Обращает на себя внимание высокий уровень ми�

рового потребления угля в промышленности, что объясняется широким его

использованием в таких развивающихся странах, как Индия и Китай. Наибо�

лее равномерно потребление отдельных энергоресурсов распределяется в жи�

лищно�коммунальной сфере. Объем абсолютного потребления энергоносите�

лей и их структура в этом секторе экономики во многом зависят от географи�

ческого расположения той или иной страны и уровня жизни населения.

Рис. 1. Структура энергетического сектора

Для координации своей деятельности в области ТЭК страны�члены МЭА

и Евросоюза разрабатывают общую энергетическую политику, которая охва�

тывает вопросы современного состояния и перспективного развития энерге�

тики. Наибольший акцент в этой политике делается на необходимость охвата

всего комплекса взаимосвязанных явлений в ТЭК: энергетической безопас�

ности, формирования свободного рынка в энергетическом секторе и обеспе�

чения стабильности постановки первичных энергоносителей в условиях его

расширения, а также объединения национальных и наднациональных регуля�

торов функционирования ТЭК.
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Рис. 2. Структура потребления энергии в мире

Особенно большое внимание страны ОЭСР уделяют обеспечению своей

энергетической безопасности. С этой целью создаются стратегические запасы

энергоносителей, развиваются трансевропейские нефтегазовые транспортные

магистрали, используется диверсификация источников и путей энерго�

снабжения, повышается энергетическая эффективность и надежность энерго�

баланса с сохранением роли ядерной энергетики и постепенным усилением

роли возобновляемых видов энергии. Исходя из сложившейся ситуации на

рынке нефти, в ближайшее время следует ожидать более четкого определения

приоритетов в развитии энергетического сектора стран ОЭСР и в частности ЕС.

Изучение влияния фактора глобализации в мировом энергетическом сек�

торе на экономику Украины показывает, что оно в значительной степени ос�

лаблено из�за отсутствия у нее статуса страны с рыночной экономикой (новое

правительство надеется получить его уже к концу 2005 года). Отсутствие пос�

леднего не позволяет Украине стать членом ОЭСР и Евросоюза, принимать

участие в международных энергетических проектах, либерализировать внут�

ренний рынок энергоресурсов, интегрироваться в энергоструктуры стран Ев�

росоюза, участвовать в разработке международной энергетической статисти�

ки, в т. ч. составлять на общепринятой методологической основе ООН энерге�

тический баланс.

В то же время Украина, которая в своем развитии стремится унаследовать

опыт стран ОЭСР и особенно Евросоюза, за годы своей независимости дос�

тигла определенных успехов в модернизации своего ТЭК. В то же время су�

ществует целый ряд нерешенных задач, которые создают определенные труд�

ности при реструктуризации национальной экономики в целом.

Мировая цивилизация вошла в ХХІ ст., которое ознаменовалось обостре�

нием кризисных явлений в топливно�энергетическом комплексе. Последнее
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во многом связывается с резким возрастанием цен на первичные энергоноси�

тели, особенно мировой цены на нефть, которая летом 2005 г. превысила ре�

кордный уровень 70 долл. США за баррель. Следует отметить, что эти катак�

лизмы носили глобальный характер и поэтому их последствия негативно

отразились на экономике стран мирового сообщества, в том числе и Украины.

Одним из проявлений влияния показателей конъюнктуры мировых энер�

гетических рынков и процессов их глобализации на состояние нефтегазового

комплекса Украины является повышение доли нефти в общем объеме потреб�

ления первичных энергоносителей. Так, в 2004 г. в общем объеме потребления

первичных энергоносителей (142,8 млн. т нафтяного эквивалента (н. э.)) на до�

лю нефти приходилось 17,4 млн. т, что превышало уровень 2003 г. на 12,9%. В то

же время потребление угля за этот же период времени снизилось на 2,8%, при�

родного газа – на 0,8%, тогда как атомной энергии возросло на 7,1% и гидро�

энергии – на 28,6% при общем росте потребления всех первичных энергоноси�

телей на 2,7%. В результате опережающих темпов роста удельный вес нефти в

общем балансе энергоресурсов увеличился с 11,1% в 2003 г. до 12,2% в 2004 году.

В целом структура потребления первичных энергоносителей в Украине и в мире

за 2004 г. характеризуется данными, приведенными в табл. 1 [8].

Таблица 1. Потребление первичных энергоносителей в Украине
и мире за 2004 г., млн. т нефтяного эквивалента [8]

Проведенный анализ этих данных показал, что в Украине доля нефти в

энергопотреблении значительно уступает уровню стран мира (36,8%), в том

числе странам ЕС�25 (40,4%), ОЭСР (41,1%) и бывшего СССР (18,5%). По�

этому можно сделать вывод о том, что Украина по сравнению с другими стра�

нами мира не в полной мере использует преимущества использования нефти

как основного в мировом ТЭК первичного энергоносителя. О значении нефти

для современной экономики наглядно свидетельствуют данные о ее потребле�

нии странами�чистыми импортерами этого углеводородного сырья. Так, на�

пример, в Польше этот показатель достиг 21,3 млн. т в 2004 г., или увеличился

по сравнению с 2003 г. на 1,4 млн. т, в Чешской Республике – 9,5 млн. т, или

на 0,8 млн. т, во Франции – 94 млн. т, или на 0,9 млн. т, соответственно. Отме�

тим, что эти и другие страны практически всю свою потребность в нефти

удовлетворяют за счет 100% импорта. Из этого вытекает другая особенность

мирового ТЭК – экономически более эффективно импортировать в страну

нефть с целью ее переработки на НПЗ, чем импортировать нефтепродукты.

Поставка и переработка нефти на НПЗ Украины за 9 месяцев 2005 г. характе�

ризуется данными табл. 2.

Уровень производства нефтепродуктов на НПЗ отражает технологическое

состояние на предприятиях отрасли, которое не позволяет эффективно перера�

батывать нефть и характеризуется низким уровнем показателя глубины ее пере�

Ñòðàíû Íåôòü Ãàç Óãîëü Àòîìíàÿ ýíåðãèÿ Ãèäðîýíåðãèÿ Âñåãî 
Óêðàèíà 17,4 63,9 39,4 19,7 2,7 142,8 
Ìèð 3767,1 2420,4 2778,2 624,3 634,4 10224,4 
ÅÑ-25 694,6 420,2 307,0 223,4 73,7 1718,8 
ÎÝÑÐ 2262,3 1266,6 1163,2 529,6 292,7 5503,3 
Áûâøèé ÑÑÑÐ 186,0 631,0 176,0 56,0 66,3 1004,3 
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работки – до 60% против 80–92% за рубежом. В этих условиях в связи с резким

удорожанием нефти становится убыточной ее переработка на НПЗ с простой

схемой и поэтому по эффективности она несопоставима с экспортом нефти. В

сложившейся ситуации в Украине оживилась деятельность отдельных НПЗ в

части модернизации производства, о которой уже объявили Одесский НПЗ (ос�

тановлен на 3 года), Лисичанский, Кременчугский, Дрогобычский и Херсонс�

кий НПЗ. Как правило, реконструкцию и техническое перевооружение выше�

перечисленные предприятия предполагают проводить с использованием миро�

вого опыта, привлекая для этого ведущие по процессам, катализаторам и спе�

циализированному технологическому оборудованию зарубежные компании. 

Таблица 2. Технико�экономические показатели работы
НПЗ Украины за 9 месяцев 2005 г., тыс. т

В странах Евросоюза была разработана и в 2001 г. принята долгосрочная

энергетическая стратегия под названием «Зеленая Книга: на пути к европейс�

кой стратегии безопасности поставок энергоносителей» (далее «Зеленая кни�

га»), направленная на диверсификацию, надежность, экономическую безо�

пасность и эффективность поставок энергоресурсов в Европейский Союз.

Для ее реализации предполагается использовать два направления: контроль

над растущим спросом на энергоресурсы и управление зависимостью поста�

вок энергоносителей [10]. 

В Украине до настоящего времени не определились с концепцией энерге�

тической политики на период до 2030 года. В этой связи нам представляется це�

лесообразным для определения основных направлений развития ТЭК в Украи�

не использовать положения энергетической стратегии Евросоюза, отраженной

в «Зеленой книге». Возможность и целесообразность такой ориентации связы�

вается с необходимостью кардинального реформирования ТЭК Украины, ко�

торое вытекает из ее обязательств, взятых в соответствии с Соглашением о
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партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом. Основные требования ЕС к

энергетическим секторам стран�кандидатов на вступление в эту организацию

включают: общее положение, требования по обеспечению энергетической

безопасности и формированию внутреннего энергетического рынка. В то же

время общие требования предполагают формирование энергетической страте�

гии с четким графиком реструктуризации энергетического сектора (включая

закрытие нерентабельных шахт и отдельных АЭС). В части обеспечения

энергетической безопасности необходимо будет решить следующие задачи [5]:

� создать стратегические запасы нефти в объеме 90�дневного потребления

с целью отражения отрицательных последствий кризисных ситуаций, возни�

кающих с ее поставками;

� повысить в топливно�энергетическом балансе долю возобновляемых

видов энергии до 2% в 2005 г. и до 5% в 2010 г.;

� уменьшить отходы, получаемые при производстве энергии;

� повысить уровень безопасности эксплуатации АЭС до уровня стандар�

тов ЕС;

� подготовиться к имплементации стандартов безопасности Евроатома

для ядерных материалов;

� обеспечить гарантии переработки ядерных отходов в соответствии со

стандартами Евроатома.

В то же время формирование энергетического рынка предполагает:

� готовность к созданию общего внутреннего рынка энергии (имплемен�

тация газовой, электроэнергетической директив и директивы по производству

электроэнергии из возобновляемых источников энергии);

� улучшение состояния энергетических сетей с целью обеспечения реаль�

ной возможности создания внутреннего европейского энергетического рынка;

� создание основ для решения социальных, экономических, региональ�

ных проблем, которые возникают в связи с реструктуризацией угольных шахт.

К одной из первоочередных задач в энергетическом секторе, которые

должны решать страны с переходной экономикой, относится трансформация

«рынка продавца» в «рынок покупателя» нефтепродуктов. Сегодня в Украине

существующий рынок нефтепродуктов в большей мере отражает интересы

продавца, что связывают с дефицитом в высококачественных моторных топ�

ливах и смазочных маслах, отсутствием прозрачной конкуренции на энерго�

рынке, несовершенством законодательства об экономической конкуренции,

которое создает разные условия для отдельных продавцов, и другими причи�

нами. К этому можно добавить, что в условиях дефицита государство не обес�

печивает надежный контроль над качеством нефтепродуктов, которые посту�

пают на рынок Украины. Поэтому не исключается возможность торговли не�

доброкачественными нефтепродуктами. Для создания рынка нефтепродуктов

в интересах потребителя в Украине необходимо более эффективно использо�

вать методы государственного регулирования. В этой связи наиболее эффек�

тивной мерой по улучшению общей ситуации на энергорынке могло бы стать

принятие в Украине на уровне Евросоюза показателей государственных стан�

дартов качества вырабатываемых горюче�смазочных материалов. Последнее

явилось бы сильной стимулирующей мерой для нынешних владельцев укра�
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инских НПЗ российских нефтяных компаний в ускорении процесса модерни�

зации отрасли. Кроме того, для повышения конкурентоспособности и защиты

местных производителей Правительству необходимо проводить более взве�

шенную политику в области налогообложения.

В Украине за годы независимости мало было сделано в части повышения

экологичности выпускаемых и импортируемых нефтепродуктов. Последнее

не только касается крупнотоннажных нефтепродуктов, таких как моторные

топлива и мазут, но и так называемых малотоннажных, к которым условно

можно отнести смазочные масла и битумы. В этой связи хотелось бы обратить

внимание на невыполнение государственных программ «Этанол» и «Биоди�

зель». Кроме того, до настоящего времени отсутствует какая�либо информа�

ция о претворении в жизнь постановления правительства о запрете на приме�

нение этилированных бензинов, первоначальный срок исполнения которого

относился к 2000 году. К слову, в странах Евросоюза эта проблема была решена

еще в середине 90�х гг. прошлого века.

Особое внимание руководителям ТЭК следовало бы уделить вопросам со�

здания в этом важном комплексе экономики современного информационно�

го центра. В настоящее время большинство существующих в массовом масш�

табе профессиональных СМИ и разного рода аналитических центров не толь�

ко не ориентируют общественность и специалистов отрасли в правильном на�

правлении, но и зачастую не дают корректных объяснений по поводу проис�

ходящих на рынке нефти и нефтепродуктов неординарных событий. Особен�

но этим отличаются разного рода интервью на украинских каналах телевиде�

ния, куда ни разу не приглашались представители отраслевой науки Украины

и России, а также специалисты ведущих западных нефтяных компаний. Воз�

можно из�за отсутствия в Украине интереса к высококвалифицированной ин�

формации о положении дел в отрасли и на рынке энергоносителей до сих пор

не выполнен Указ Президента о создании информационного банка данных о

рынке нефти и нефтепродуктов.

С учетом отсутствия в настоящее время разработанных и утвержденных

концепций развития ТЭК Украины до 2030 г. и «Основных направлений энер�

гетической стратегии Украины на период до 2030 г.», для определения перс�

пектив развития отдельных отраслей ТЭК в Украине целесообразно использо�

вать разработанную Еврокомиссией «Зеленую Книгу: на пути к европейской

стратегии безопасности поставок энергоносителей», где изложена долгосроч�

ная энергетическая стратегия стран Евросоюза.

Новому Правительству Украины следовало бы обратить большее внима�

ние на необходимость усовершенствования структуры потребления первичных

энергоносителей и, в первую очередь, с целью снижения доли потребляемого

природного газа, на что указывалось еще в послании Президента Украины к

Верховной Раде Украины, датируемом 2000 годом. Наряду с этим, следовало бы

наполнить новым содержанием Закон Украины «О нефти и газе», которое при�

вело бы к увеличению прямых иностранных инвестиций в этот важный комп�

лекс с целью увеличения национальной добычи углеводородного сырья.

Особого внимания заслуживает усовершенствование антимонопольного

законодательства с целью повышения его роли в стимулировании увеличения
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производства высококачественной с высокими экологическими свойствами

продукции переработки нефти.

С учетом опыта стран Евросоюза целесообразным следует считать орга�

низацию производства биодизеля в Украине в соответствии с разработан�

ной «Программой развития производства биодизеля в Украине на период до

2010 г.». В сложившихся условиях информационного дефицита, руководите�

лям ТЭК важно определиться с целесообразностью выполнения Указа Прези�

дента Украины о разработке информационной базы данных «Нефть и нефте�

продукты» и целевых программ правительства («Этанол» и др.).

Для вывода украинской нефтепереработки на уровень стран Запада сле�

дует, с учетом текущей цены мирового рынка нефти, модернизировать дейст�

вующие НПЗ с целью увеличения показателей переработки нефти до уровня

глубокой схемы, т. е. до 90–95%. С этой целью целесообразно с помощью

ведущих западных нефтяных компаний определить принципиально новые

инновационные для отечественной нефтепереработки схемы развития НПЗ.

Для модернизации газовой промышленности рассмотреть целесообраз�

ность и объемы внедрения информационных технологий, используя опыт ве�

дущих в этой области компаний, в том числе и «Газпрома» (Россия).

Первоочередной задачей для развития отрасли следует считать создание

вертикально�интегрированной нефтяной компании (ВИНК) с целью укруп�

нения и диверсификации бизнеса на базе национальной компании «Нафтогаз

України».

Для создания цивилизованного рынка нефтепродуктов сориентировать

действующие в Украине стандарты качества на моторные топлива к уровню

стран ЕС. Внедрить систему действенного контроля над качеством нефтепро�

дуктов, которые поступают на национальный рынок.
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Наявний економічний і агропромисловий потенціал України, сприятливі

природнокліматичні умови дозволяють вітчизняній продукції не лише пов�

ною мірою насичувати внутрішній продовольчий ринок, але й завойовувати

зарубіжні ринки. Проте повномасштабна реалізація потенціалу вітчизняного

аграрного сектора у сферах як зовнішньої, так і внутрішньої торгівлі в сучас�

них умовах можлива лише в поєднанні з ефективною державною зовнішньо�

торговельною політикою, здатною оптимізувати обсяги і структуру українсь�

кого агропродовольчого експорту, а також співвідношення між вітчизняною й

імпортною продукцією на внутрішньому ринку країни. 

Дослідженню проблем зовнішньоекономічної діяльності АПК України

присвячено багато наукових робіт (див., напр., [1; 4; 7; 12]). Водночас нинішні

обсяги й особливо структура зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією

свідчать про те, що експортний потенціал вітчизняного АПК реалізується дале�

ко не повністю, а реакція галузі на глобальні виклики не є достатньо адекват�

ною. У цьому зв'язку потребують детальнішого аналізу основні чинники підви�

щення конкурентоспроможності української продукції та можливі й доцільні

форми підтримки вітчизняних експортерів продовольства в умовах посилення

процесу лібералізації зовнішньоторговельних режимів та вступу України до СОТ. 

Агропродовольча продукція формує понад 10% вітчизняного зовнішньотор�

говельного обороту (у т.ч. в експорті її частка сягає близько 12%). Протягом

2000–2006 рр. обсяги вітчизняного агропродовольчого експорту збільшилися

понад утричі, а за 10 місяців 2007 р. порівняно з відповідним періодом 2006 р. –

у 1,2 раза [9; 11]. За існуючої тенденції формування від'ємного сальдо зовнішньо�

торговельного балансу країни й уповільнення темпів зростання вітчизняного

експорту значення його аграрної складової у забезпеченні збалансованості за�

гальних обсягів експортно�імпортних надходжень України суттєво посилюється.

Заборона на ввезення української м'ясо�молочної продукції до Російської

Федерації, запроваджена цією державою у 2006 р.1, справила обмежуючий

вплив на обсяги валютних надходжень України, проте не позначилася на за�

гальній тенденції зростання вітчизняного агропродовольчого експорту. Так, за

даними Держкомстату України протягом 2006 р. вартість експорту продуктів

тваринного походження скоротилася майже вдвічі відносно такого ж періоду
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4.3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО
СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ПОСИЛЕННЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ

ТОРГІВЛІ

1
Приводом для оголошення м'ясомолочної війни між Україною і Росією послужила контрабанда товарів із Ук�

раїни, що нібито мала місце. Офіційна причина ембарго – недотримання українською стороною ветеринар�

но�санітарних норм. До введення заборони експортні поставки здійснювали майже 70 українських молокопе�

реробних і 70 м'ясопереробних підприємств. У 2007 р. Росія зняла заборону на експорт української продукції,

проте не для всіх виробників. Санкції російських ветслужб скоротили у 2006 р. частку українських молочних

продуктів у РФ на 65% [8].



2005 року. При цьому згідно з даними Союзу молочних підприємств України

лише внаслідок 30%�го скорочення експорту сирів збитки молочників стано�

вили 60 млн. дол. США. Разом з тим у 2006 р. спостерігалося суттєве зростання

надходжень від експорту продуктів рослинного походження й жирів, що ком�

пенсувало втрати від введення м'ясо�молочного ембарго. А вже за 10 місяців

2007 р. вартість експортних поставок по групі продуктів тваринного походжен�

ня в 1,8 раза перевищила відповідний показник 2006 р. і зрівнялася з 2005 ро�

ком. Втім, цього було досягнуто не лише за рахунок відновлення обсягів екс�

порту, але й через суттєве зростання світових продовольчих цін у 2007 році. 

Аналіз структури експортних поставок агропродовольчої продукції про�

тягом 2000–2006 рр. і 10 місяців 2007 р. свідчить про достатньо стійке нарощу�

вання обсягів експорту по всіх крупних товарних групах (за винятком м'ясо�

молочної у 2006 р. і продуктів рослинного походження у 2007 р.) [3; 11]. 

Незважаючи на ведені українським урядом у 2006/2007 рр. обмеження на

експорт зернових (внаслідок чого вартість їх експорту протягом 10 місяців

2007 р. скоротилася на 40% порівняно з відповідним періодом 2006 р.), за�

гальне зростання по групі продуктів рослинного походження протягом 2000–

2007 рр. було найстрімкішим – майже п'ятикратним. Суттєво збільшився та�

кож експорт продукції харчової промисловості (вчетверо). Питома вага цих

товарних груп у продовольчому експорті нині перевищує 60%. 

Експортна квота, яка характеризує частку експорту в загальних обсягах

внутрішнього виробництва відповідної продукції, у розрізі основних видів віт�

чизняного продовольства досягала найвищих значень для соняшникової олії

(69% у 2003 р.). Протягом 2000–2006 рр. експортна квота суттєво змінювалася

для зернових і зернобобових культур (включаючи продукти переробки зерна

в перерахунку на зерно), а також молока і молочних продуктів [9]. У першій із

зазначених груп товарів експортна квота зростала з 5% у 2000 р. до 33% у

2006 році. Щодо молочних продуктів, то для них розкид значень експортної

квоти становив від 7% (у 2006 р.) до 16% (у 2004 р.). Досить помітно збільшува�

лися відносно масштабів внутрішнього виробництва обсяги вивозу плодів, ягід,

винограду (включаючи консервовану та сушену продукцію в перерахунку на

свіжу): від 4% у 2000 р. до 21% у 2006 р., що стало наслідком майже двократного

зростання протягом зазначеного періоду обсягів експорту фруктових соків.

Аналіз географії вітчизняного агропродовольчого експорту свідчить про

достатньо стійку тенденцію у сфері розподілення експортних потоків між

країнами СНД та далекого зарубіжжя: частка останніх стабільно зростає і нині

перевищує половину вартості експорту. За умови вступу України до СОТ ця

тенденція посилюватиметься. Нині на країни, що є членами цієї організації,

припадає близько 70% вітчизняного експорту, до того ж усі сусіди України

(крім Росії й Білорусії) вже вступили до неї.

Чи не найбільшу загрозу розвитку аграрного сектора України за умов гло�

балізації представляє лібералізація зовнішньої торгівлі [1; 10; 12]. Характери�

зується цей процес, передусім, скороченням чи повною ліквідацією тарифних

бар'єрів і зняттям нетарифних обмежень у сфері міжнародної торгівлі. Вітчиз�

няний аграрний сектор уже зіткнувся з наслідками поступового зниження

імпортних тарифів протягом періоду переговорів щодо вступу країни до СОТ.
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Це, зокрема, виразилося у зростанні частки імпортного продовольства на

українському ринку. 

Особливо згубно впливає на розвиток національних агросфер нарощуван�

ня поставок імпортної продукції, експорт якої субсидується країнами�вироб�

никами. Відомо, що в країні�імпортері такої продукції, штучно занижені ціни

на неї провокують зниження внутрішніх цін і скорочення відповідних вироб�

ництв, а також посилюють залежність національного ринку від імпорту дешев�

шого субсидованого продовольства. Субсидування експорту призводить також

до зменшення конкурентоспроможності агропродовольчої продукції країн, які

не застосовують експортні субсидії, на ринках «третіх» країн, результатом чого є

фінансові втрати у зв'язку з недоотриманням доходів від експорту. 

Згідно з правилами СОТ країни мають резервувати за собою право на на�

дання експортних субсидій і фіксувати конкретні товари, стосовно яких подібні

субсидії можуть надаватися. Передбачається поступове скорочення експортно�

го субсидування (за вартістю і фізичними обсягами) аж до його скасування у

2013 році. Найрозповсюдженішими формами експортного субсидування є: пря�

мі виплати, які здійснюються у зв'язку з експортними операціями; експортні

кредити, а також програми гарантування і страхування експортних кредитів;

розпродаж продовольчих запасів за цінами, нижчими від цін внутрішнього рин�

ку; заходи із зниження вартості просування товарів на зовнішні ринки; субсидії

на окремі компоненти товарів, призначених на експорт; надання пільгових ста�

вок вартості фрахту і транспортування експортних вантажів усередині країни і

за її межами тощо. Під скорочення підпадає більшість із зазначених програм,

крім надання експортних кредитів та їх гарантування і страхування [2].

Загальні обсяги експортних сільськогосподарських субсидій у світі хоча і

скоротилися з 1995 по 2002 рр. майже вдвічі, проте продовжують залишатися

значними (3,6 млрд. дол. США) [22]. Практика показує, що як і у випадку

заходів внутрішньої підтримки «жовтого кошика», обсяги фінансування, заре�

зервовані у списках зобов'язань з експортного субсидування, часто�густо

значно перевищують суми, що фактично виділяються. Згідно із статистикою

Секретаріату СОТ, експортне фінансування, яке реально надається, частіше за

все коливається у межах від 20 до 70% відповідних зобов'язань по країнах.

Найвагоміше експорт сільськогосподарської продукції субсидується в

країнах ЄС, частка яких у загальносвітових обсягах близька або й перевищує

90%. Саме ці країни (а серед них, у першу чергу, Франція, а також Ірландія,

Польща та Іспанія) займають найпослідовнішу протекціоністську позицію у

сфері сільського господарства. За межами ЄС найбільшими лобістами даної

галузі є Японія і Норвегія. Самі по собі експортні субсидії в загальних обсягах

фінансування фермерів у розвинених країнах становлять незначні частки. Так,

для ЄС це – 5%, а для США – 2–3%.

Спільна аграрна політика ЄС передбачає встановлення мінімальних фер�

мерських цін на певні види сільськогосподарської продукції з метою заохо�

чення фермерів до їх виробництва. Ці мінімальні ціни у більшості випадків є

вищими за світові ціна на аналогічну продукцію. Тому, коли така сільськогос�

подарська продукція експортується до третіх країн, ЄС вдається до приведен�

ня рівнів внутрішніх цін у відповідність зі світовими. Це здійснюється за допо�

Розділ ІV. Проблеми становлення господарського комплексу України в умовах глобалізаціїРозділ ІV. Проблеми становлення господарського комплексу України в умовах глобалізації 133

КОЛЕКТИВНА НАУКОВА МОНОГРАФІЯКОЛЕКТИВНА НАУКОВА МОНОГРАФІЯ



могою виплат з експортних фондів, які протягом 1995–2005 рр. теж скороти�

лися більше ніж удвічі. Види продукції, експорт якої субсидується, постійно

переглядаються. Нині країни ЄС субсидують експорт молочних продуктів,

яловичини, свинини, курятини, яєць, зернових, фруктів та овочів, цукру, а та�

кож продуктів їх переробки. Обсяги експортних субсидій варіюються залежно

від країни�імпортера й відстані поставки. Для отримання експортних субсидій

потрібно не лише надати свідчення перетину митного кордону ЄС, а й за до�

помогою відповідних документів довести, що експортна продукція була ім�

портована у «треті» країни. Для кожної з таких 50 країн�імпортерів сільсько�

господарської продукції ЄС сформоване доступне для експортерів досьє, яке

містить дані щодо митних процедур, митних режимів, пунктів перетину кор�

донів, взірці імпортних та інших важливих для митного оформлення докумен�

тів, опис митних пломб та місця їх розміщення тощо.

Підтримка сільськогосподарського експорту в США відбувається за таки�

ми напрямами: гарантування експортного кредитування (CCC Export Credit

Guarantee Programs), розвитку ринку (Market Development Programs), субсиду�

вання експорту (Export Subsidy Programs), допомоги фермерам у торговельно�

му врегулюванні (Trade Adjustment Assistance for Farmers), міжнародної продо�

вольчої допомоги (Foreign Food Assistance) [16]. 

Гарантування експортних кредитів через видачу комерційним банкам

державних гарантій на експортні коротко� і середньострокові позики є однією

з найпоширеніших форм підтримки американських експортерів сільськогос�

подарської продукції. Спостерігається тенденція зростання обсягів коштів,

що виділяються на гарантування короткотермінових кредитів, виданих екс�

портерами американської сільськогосподарської продукції її іноземним

імпортерам. У межах програм гарантування кредитів також надаються гарантії

фінансування товарів і послуг, що експортуються із США, призначених для

поліпшення або становлення нових ринків супутньої сільськогосподарській

продукції. Внаслідок підтримки таких товарів збільшується продаж американ�

ської аграрної продукції до країн, попит у яких обмежується низьким рівнем

запасів, можливостями переробних підприємств, транспортної мережі. 

Програми міжнародної продовольчої допомоги, фінансування за якими

посідає друге місце у загальних обсягах бюджетних виплат зовнішньої служби

Міністерства сільського господарства США, у більшості своїй діють протягом

багатьох років і створюють можливості для надання Сполученими Штатами

міжнародної продовольчої допомоги з одночасним підтриманням власних

сільськогосподарських виробників через сприяння збуту їх продукції.

Блок програм субсидування експорту нині містить дві програми, а саме:

Програму розширення експорту (Export Enhancement Program) та Програму

стимулювання експорту молокопродуктів (Dairy Export Incentive Program). У

межах цих програм американським експортерам сільськогосподарської про�

дукції доступні даткові виплати, спрямовані на підвищення їх цінової конку�

рентоспроможності, зокрема на ринках країн, що практикують субсидування

національної агросфери. 

У 2007 р. Міністерство сільського господарства США передбачало виділи�

ти на фінансування експортних програм понад 5 млрд. дол. США. Проте фак�
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тичні обсяги бюджетної підтримки американського аграрного експорту, як

правило, не збігаються із запланованими, і менші від останніх [17]. 

Найбільш підтримуваними експортними товарами у світі є молокопро�

дукти. На них за останні десять років припадало від 30 до понад 50% загальних

експортних субсидій. Достатньо високий рівень експортного субсидування

має також продукція переробних галузей, яловичина та цукор. 

Експорт сільськогосподарської продукції країн�членів СОТ регламентує�

ться не лише можливістю його субсидування, а й правилами стосовно заборон

і обмежень. Так, при їх встановлені країна має враховувати наслідки такої за�

борони чи обмеження для продовольчої безпеки країн�імпортерів, а також на�

правляти письмове повідомлення в Комітет із сільського господарства з ін�

формацією про характер і тривалість застосування такого заходу до його вста�

новлення. 

З огляду на зазначене, при вступі України до СОТ практика спонтанного

обмеження експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції, вживана

час від часу вітчизняним урядом, стане неприйнятною. На зміну їй має прийти

завчасне компетентне аргументування доцільності застосування обмежуючих

експорт заходів у разі виникнення об'єктивної необхідності стабілізації внут�

рішнього продовольчого ринку держави. 

Ситуація, що виникла в 2006/2007 рр. внаслідок раптового введення

українським Урядом квот на експорт зерна, на думку багатьох вітчизняних і

зарубіжних експертів та високопосадовців вельми негативно відобразилася на

зовнішньоторговельному іміджі України. Імовірно, подібний достатньо нега�

тивний для України (особливо напередодні її вступу до СОТ) розвиток ситуа�

ції був почасти спровокований спогадами про кризові події 2003 р. на україн�

ському зерновому ринку. Водночас очевидно, що тогорічна криза не навчила

вітчизняних управлінців керуватися одним з основних правил забезпечення

стабільного розвитку ринку, а саме: володіти ситуацією на ньому, що досягає�

ться створенням розгалуженої системи моніторингу його стану. За відсутності

таких досліджень вельми проблематичним буде здійснення надійного контро�

лю за станом внутрішнього продовольчого ринку і за членства у СОТ, коли

суттєво збільшуються небезпека його дестабілізації внаслідок посилення лібе�

ралізації зовнішньої торгівлі. 

Очікуване подальше розмивання зовнішньоторговельних бар'єрів, у пер�

шу чергу, є загрозливим для недостатньо економічно стійких, відносно некон�

курентоспроможних підприємств, галузей і економічних систем, у т.ч. й для

вітчизняної економіки, а особливо – для її аграрного сектора. Ситуація для

українських товаровиробників у зв'язку з посиленням зовнішньоторговельної

лібералізації ускладнюється не лише необхідністю конкуренції з субсидова�

ною продукцією принаймні протягом найближчих 5 років, але й неможливіс�

тю застосування таких субсидій для стимулювання вітчизняних експортерів

сільськогосподарської продукції, недостатньою ефективністю механізмів під�

тримки вітчизняних виробників і нерозвиненістю системи захисту внутріш�

нього ринку від конкуруючого продовольчого імпорту. Все це дає підстави го�

ворити про те, що недостатня активність держави у сфері захисту інтересів ук�

раїнських виробників, експортерів і споживачів агропродовольчої продукції в
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сучасних умовах може призвести до закріплення диспропорційного розвитку

вітчизняного аграрного сектора. 

Крім потужного субсидування експорту сільськогосподарської продукції,

не менш небезпечною для збалансованого розвитку вітчизняної агросфери є

поширена практика квотування сільськогосподарського імпорту, зокрема

країнами ЄС, що значно обмежує можливості доступу українських експорте�

рів агропродовольчої продукції на ринки цих країн. 

Практика квотування імпорту достатньо широко застосовується в країнах

ЄС, США, Японії, а також Росії, Китаї, Індії. Базові обсяги квот нині дещо

збільшились, проте у найближчому майбутньому подальше їх зростання поки

що не планується. Можливо, певні корективи щодо цього будуть внесені в ре�

зультаті продовження переговорів про зниження торговельних бар'єрів у рам�

ках СОТ. Тарифи, які діють в межах таких квот, у рази, а то й у десятки разів

менші, ніж тарифи, передбачені у випадку перевищення квот. Так, наприклад,

співвідношення обсягів імпортних тарифів в рамках квоти і поза нею стано�

вить на сири: у Канаді – 246, США – 7; на масло тваринне: в Японії – 21,

США – 11; на яловичину: в США – 5, Росії – 4 [19].

При цьому високим продовжує залишатися середній рівень багатьох ім�

портних сільськогосподарських тарифів, які застосовуються країнами�члена�

ми СОТ. У 2002 р. середні ставки при імпорті зерна становили: в Японії 191,

ЕС�15 – 53%; молокопродуктів: в Японії – 308, в ЄС�15 – 87, США – 42%; за�

мороженого м'яса: в ЄС – 66, Японії – 38%; цукрового буряка: в ЄС�15 – 349%

[23]. Максимальний же рівень захисту ринку, наприклад, замороженої ялови�

чини становив у 2002 р. 872%, кукурудзи – 630, пшениці – 347%. Подібні захо�

ди покликані перешкоджати експансії імпортної продукції на внутрішніх рин�

ках і пов'язаному з нею скороченню обсягів виробництва національними

аграрними секторами. 

В умовах посилення лібералізації зовнішньої торгівлі альтернативою ско�

роченню частки вітчизняного продовольства на українському ринку і відпо�

відному згортанню вітчизняних виробництв є форсування їх переорієнтації на

зарубіжних споживачів. Вступ України до СОТ має цьому посприяти. Водно�

час передбачається, що ситуація на агропродовольчому ринку України в най�

ближчому майбутньому може погіршитися. Так, за оптимістичними оцінками

в результаті зменшення ставки ввізного мита на сільськогосподарську продук�

цію на 36% протягом шести років після вступу до СОТ вітчизняні виробники

втратять 7–8% внутрішнього агропродовольчого ринку, за песимістичними –

до 30% [6]. Проте, зважаючи на відсутність в Україні вживаної у світі системи

диференціації товарів за ознакою конкуруючого і неконкуруючого імпорту, на

наш погляд, важко точно оцінити частку саме конкуруючих агропродовольчих

товарів у зрослих обсягах імпортних поставок і, відповідно, визначити безпо�

середній характер і ступінь впливу лібералізації митного тарифу на стан внут�

рішнього ринку держави. 

Як зазначалося, частково компенсувати втрати вітчизняних виробників,

спричинені вступом України до СОТ і посиленням лібералізації у сфері зов�

нішньої торгівлі, можна шляхом форсування агропродовольчого експорту.

Воднораз з метою недопущення виникнення товарного дефіциту на продо�
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вольчому ринку держави в умовах обмеженості платоспроможного попиту її

населення розвиток такого експорту доцільно заохочувати стосовно продук�

ції, яка має не лише певні конкурентні переваги, але й виробляється у достат�

ніх для задоволення внутрішнього попиту (забезпечення певного рівня продо�

вольчої незалежності України) масштабах. 

У глобальному середовищі перспективи нарощування агропродовольчого

експорту визначаються з урахуванням рентабельності виробництва, конку�

рентоспроможності й ефективності експорту кожного виду продукції. Загаль�

ний рівень конкурентоспроможності вітчизняної економіки, у т.ч. й її аграр�

ного сектора визнається експертами як низький. Так, за даними Світового

економічного форуму (WEF) у 2006 р. наша країна посіла 78 місце (між В'єтна�

мом і Шрі Ланкою) серед 125 країн світу, знизивши свій рейтинг порівняно з

2005 р. на 10 позицій [21]. Високий рівень збитковості українського сільсько�

господарського виробництва, порівняно невелика частка крупних госпо�

дарств, техніко�технологічна відсталість агросфери є основними чинниками

низького рівня її конкурентоспроможності.

Конкурентоспроможна продукція повинна мати не лише якісні, цінові й

інші споживчі переваги, які зумовлюють масштаби її експорту, але і диверси�

фіковані канали збуту. З огляду на це серед основних товарів вітчизняного

агропродовольчого експорту найбільш конкурентоспроможною на світовому

ринку нині є пшениця, обсяги експорту якої є не лише значними, але й най�

більшою мірою збалансованими за напрямами поставок. Достатньо диверси�

фікованим є також збут кукурудзи та соняшникової олії. Стосовно ж таких

значимих для вітчизняного агропродовольчого експорту товарів, як ячмінь,

спирт і шоколадні вироби ситуація є складнішою. Зокрема, майже 60% екс�

портних поставок ячменю здійснюється до однієї країни (Саудівської Аравії).

Практично те ж саме спостерігається і відносно експорту шоколадних виро�

бів, близько половини яких вивозиться до Росії. Ще більш нестійкий характер

має експорт спирту та молокопродуктів. Так, у 2006 р. 79% вивезеного спирту,

який забезпечує майже половину надходжень по групі алкогольних і безалко�

гольних напоїв, було спрямовано до Росії 2. Серед молочних продуктів най�

більш конкурентоспроможним (за кількістю каналів збуту й обсягами поста�

вок) експортним товаром є сухе молоко.

Конкурентоспроможність також пов'язана з ефективністю експорту, яка

визначається відношенням вартості (у зовнішньоторговельних цінах) товару,

вивезеного з країни, до його вартості у внутрішніх цінах. Можна констатувати,

що протягом останніх років експорт основних видів продукції рослинництва

(зернових і насіння соняшнику) є ефективним. Серед зернових найвищою є

ефективність експорту ячменю і кукурудзи, що також підтверджує доцільність

нарощування виробництва та вивозу цих культур. 

Наявність достатньо потужного експортного потенціалу вітчизняної агро�

сфери не забезпечує автоматично його повномасштабної реалізації. Остання

2
За даними Асоціації «Союз оптовиків і виробників алкоголю й тютюну» за підсумками лише 6 місяців 2006 р.

експорт міцного алкоголю до Росії було скорочено більше, ніж на чверть внаслідок запровадження РФ заборо�

ни ввезення імпортного алкоголю з акцизними марками старого зразка та нестачі необхідних марок в україн�

ських експортерів.



визначається доступністю зовнішніх ринків збуту виробленої агропродовольчої

продукції, тобто, тенденціями в обсягах виробництва і попиту на таку продук�

цію в країнах�імпортерах, їх митно�тарифною політикою та відповідністю якос�

ті вітчизняних товарів рівню вимог імпортерів, а також стійкістю позицій ос�

новних конкурентів�експортерів на світовому продовольчому ринку. 

Зважаючи на високий ступінь захисту більшості продовольчих ринків

європейських країн�членів СОТ від імпортної продукції, українським експор�

терам агропродовольчої продукції доцільно інтенсивніше освоювати ринки

країн, що розвиваються, зокрема, Азії й Африки, а також прагнути до зміц�

нення власних позицій на традиційних ринках колишніх республік СРСР. 

В умовах глобалізації, інтенсифікації руху фінансових, трудових, інформа�

ційних потоків особливо важливою стає обізнаність про перспективи і ключові

напрями розвитку світогосподарської ситуації, а також здатність використову�

вати цю інформацію для забезпечення адекватної реакції національної економі�

ки і її складових на сигнали інтернаціонального середовища. У цьому зв'язку

представляють інтерес світові економічні і сільськогосподарські прогнози,

основні тенденції та перспективи аграрної політики в розвинених країнах, стан

світового переговорного процесу з питань сільського господарства в межах СОТ.

Згідно з довгостроковим прогнозом ОЕСР та ФАО щодо розвитку світо�

вого сільськогосподарського виробництва і міжнародної торгівлі агропродо�

вольчою продукцією на 2005–2014 рр. протягом зазначеного періоду передба�

чається зниження темпів зростання світового сільськогосподарського вироб�

ництва порівняно з попереднім десятиліттям та зростання світового спожи�

вання, зокрема, у зв'язку з економічним прогресом і демографічним зростан�

ням у країнах, що розвиваються [20]. Водночас темпи зростання торгівлі сіль�

ськогосподарськими товарами будуть відставати, як і раніше, від темпів зрос�

тання торгівлі несільськогосподарськими товарами, що переважно пов'язане з

триваючим існуванням значних торговельних бар'єрів. Визнається, що обме�

жуючий вплив на вільну торгівлю сільськогосподарською продукцією справ�

ляє також високий рівень допомоги аграрному сектору в більшості розвине�

них країн світу. 

Імпорт сільськогосподарських товарів країнами, що розвиваються, має

збільшитися, але цьому частково відповідатиме зростання експорту країн з

низькими виробничими витратами. Незмінною залишиться тенденція зрос�

тання цін на більшість сільськогосподарських товарів.

Поряд з прогнозуванням додаткового продовольчого попиту на ринках

країн, що бурхливо розвиваються, очікуються також зміни у складі споживан�

ня харчових продуктів, зокрема, швидке зростання частки продуктів тварин�

ного походження. Імовірність реалізації такої тенденції підтверджується та�

кож даними Світового банку, згідно з якими завдяки глобалізації кількість жи�

телів, які належать до середнього класу, в країнах, що розвиваються, зросте з

сьогоднішніх 400 млн. до 1,2 млрд., а їх купівельна спроможність становитиме

від 4 до 17 тис. дол. США [18]. 

За оцінками, все більший вплив на попит, порівняно із зміною цін і доходів,

справлятимуть параметри продукту і технології його виробництва з позиції без�

пеки, якості, охорони навколишнього середовища, захисту тварин тощо.
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На 2007 р. аналітики журналу «The Economist» прогнозували уповіль�

нення темпів зростання світової економіки [14]. Водночас на 7,5%, тобто до

4,8 млрд. дол. США мало збільшитись споживання харчових продуктів – про�

довольства і тютюнових виробів (переважно за рахунок збільшення споживан�

ня охолодженої і замороженої їжі в розвинених країнах). Передбачалося також

падіння на 8–9% протягом наступних двох років світових цін на цукор (після

їх зростання на 62% у 2006 р.) та збереження у зв'язку з триваючим підвищен�

ням цін на нафту і газ дуже сприятливих перспектив розвитку ринків альтер�

нативного палива і відповідно – сільськогосподарської продукції, придатної

для його виробництва. Прогнозується подальше нарощування темпів зростан�

ня виробництва і споживання органічної продукції. Зокрема, до 40 млн. га по�

винні збільшитися земельні площі, які відводитимуться для вирощування ор�

ганічної харчової продукції. 

В огляді сільськогосподарської політики розвинених країн, здійсненому

ОЕСР, відзначається, що основними сучасними тенденціями в цій сфері є:

продовження поступової відмови від використання інструментів, які суттєво

викривлюють виробництво і торгівлю; нерівномірність процесу реформуван�

ня аграрної політики в різних країнах; високий рівень підтримки аграрного

сектора в країнах ОЕСР [13]. Збереження, а по багатьох видах підтримки і

зростання рівня фінансування національних агросфер у розвинутих країнах

відповідно збільшує конкурентоспроможність їх продукції. У 2005 р. допомога

сільськогосподарським виробникам (PSE) у цих країнах становила 29% їх до�

ходів і оцінювалася у 280 млрд. дол. США або 225 млрд. євро. Загальна допо�

мога аграрному сектору, яка складається з допомоги виробникам, бюджетних

трансфертів споживачам і загальних послуг сільському господарству, станови�

ла у 2005 р. 1,1% ВНП країн ОЕСР (порівняно з 2,3% у 1986–1988 рр.). Водно�

час у країнах ЄС протягом 2001–2005 рр. за 9%�го скорочення обсягів екс�

портного субсидування (з 3,4 до 3,1 млрд. євро) загальна підтримка сектора

зросла на 12% (з 37,7 до 42,1 млрд. євро) [15].

Потужна і різнобічна державна підтримка фермерських господарств у роз�

винених країнах, безперечно, знижує конкурентні можливості вітчизняних ви�

робників, що вимагає застосування Україною заходів у відповідь з метою недо�

пущення дискримінації аграрної галузі та збереження позицій, завойованих ук�

раїнською агропродовольчою продукцією на внутрішньому і світовому ринках.

Систему заходів захисту аграрного сектора і продовольчого ринку від

впливу наслідків лібералізації у сфері зовнішньої торгівлі прийнято формува�

ти у напрямі надання безпосередньої фінансової підтримки процесу вироб�

ництва сільськогосподарської продукції, сприяння нарощуванню її експорту

й обмеження відповідного імпорту в рамках доступних для кожної країни фі�

нансових, адміністративних й інших можливостей. 

Зважаючи на те, що Україна при вступі до СОТ відмовилася від надання

будь�яких експортних субсидій, а також беручи до уваги проблематичність за�

безпечення повноцінного тарифного захисту вітчизняного агропродовольчого

ринку від імпорту субсидованої продукції, зокрема з країн ЄС та США, та не�

можливість застосування такого заходу захисту внутрішнього ринку, як квоту�

вання імпорту (крім цукру�сирцю), ймовірно припустити розширення імпор�
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ту порівняно дешевшого продовольства та відповідне скорочення обсягів ви�

робництва і фінансових ресурсів вітчизняного аграрного сектора. За таких

умов механізми захисту внутрішнього агропродовольчого ринку повинні базу�

ватися на розширенні всіх фінансово доступних і дозволених СОТ видів дер�

жавної підтримки вітчизняного аграрного сектора, у т.ч. і його зовнішньоеко�

номічної діяльності. 

Світовий досвід переконує, що в сучасних умовах забезпечення нарощу�

вання експорту і посилення позицій національних виробників на зовнішніх

ринках практично неможливе без вагомої державної підтримки. Особливо це

стосується агропродовольчих товарів, саме виробництво яких також потребує

патронування з боку держави насамперед через причини об'єктивного характе�

ру та важливість продовольчого забезпечення для досягнення економічної неза�

лежності держави. Для України необхідність державної підтримки агропродо�

вольчого експорту посилюється в умовах вступу до СОТ. В цій ситуації за наро�

щування продовольчого експорту і подальшої лібералізації зовнішньоторго�

вельної діяльності становитиме реальну противагу ймовірному зростанню

частки імпорту на внутрішньому продовольчому ринку країни і певною мірою

нівелюватиме загрозу згортання виробничої діяльності в АПК. 

Для того, щоб гарний урожай не лише не дестабілізував ситуацію на внут�

рішньому ринку країни, але й сприяв подальшому розвитку виробництва, необ�

хідна розробка і практична реалізація програм розвитку агропродовольчого екс�

порту. Відсутність повністю вільної конкуренції на світовому агропродовольчо�

му ринку не дозволяє Україні розраховувати на адекватну існуючому вітчизня�

ному потенціалу зовнішньоторговельну діяльність без формування виваженої

експортної агропродовольчої політики, компетентного, наполегливого відсто�

ювання інтересів національних експортерів у т.ч. і на політичному рівні. 

У затвердженій урядом України Державній цільовій програмі розвитку ук�

раїнського села на період до 2015 р. узагальнені основні проблеми розвитку

зовнішнього аграрного ринку і напрями його регулювання державою. Прого�

лошена також необхідність розроблення та впровадження державної програ�

ми просування українських агропромислових товарів на зовнішніх ринках,

сформовані групи конкурентоспроможної продукції, тобто опосередковано

визначені основні сучасні і перспективні групи товарів агропродовольчого

експорту. Водночас детального опрацювання потребують програми розвитку

експорту окремих найбільш пріоритетних агропродовольчих товарів і проник�

нення на ринки певних країн і регіонів різних груп експортерів сільськогос�

подарської продукції. 

Варто відмітити, що усі країни�провідні постачальники продовольства на

світовий ринок формують власну експортну політику, виходячи насамперед з

виявлених пріоритетних агропродовольчих товарів і найвигідніших географіч�

них напрямів. Так, країни ЄС традиційно є провідними експортерами продо�

вольства до країн Африки, Австралія – на ринки азійських держав, Аргентина –

до країн Латинської Америки. Держави активно впливають на структуру націо�

нального продовольчого експорту, забезпечують розширення вивозу агропродо�

вольчих товарів на фоні підтримання досить суттєвих обмежень щодо проник�

нення на внутрішній ринок багатьох видів імпортної продукції. Методи просу�
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вання агропродовольчих товарів на зовнішні ринки збуту також відрізняються

залежно від виду продукції, регіону постачання, країни�експортера. 

Найпоширенішими у світі заходами державної підтримки експортної

діяльності є фінансові (жодного з яких Україна за умовами СОТ не має права

застосовувати), а також не фінансові або адміністративні інструменти, до

яких, насамперед, відноситься надання експортерам інформаційно�консуль�

таційних послуг; сприяння налагодженню контактів з можливими зарубіжни�

ми партнерами; рекламна підтримка за кордоном; допомога у підвищення

кваліфікації працівників тощо. 

Як свідчить світова практика, надзвичайно перспективними у питаннях

реалізації експортного потенціалу АПК є підприємства малого і середнього

бізнесу, а також кооперативні структури, які демонструють порівняно вищий

рівень пристосованості до швидкої зміни світової ринкової кон'юнктури. Такі

підприємства, як правило, не мають крупного капіталу, належної матеріально�

технічної бази, достатнього досвіду для створення і просування продуктів на

міжнародні ринки. Це визначає необхідність надання їм державної підтримки

у маркетинговій діяльності на всіх її стадіях.

Сучасні експортні стратегії розвинутих країн також передбачають орієн�

тацію на всебічний розвиток експортного агропродовольчого потенціалу на�

ціональних регіонів та перенесення центру тяжіння політики стимулювання

експорту з рівня центральних урядів на рівень місцевих органів влади і створе�

них ними регіональних організаційних структур. 

Для розвитку зовнішньої торгівлі, у т.ч. й агропродовольчою продукцією,

треба також забезпечити спрощення і прискорення процедур оформлення

експортно�імпортних вантажів, що дозволить знизити вартість зовнішньотор�

говельних операцій для національних компаній і, відповідно, споживчі ціни

на ці товари. Кожний додатковий день затримки з транспортуванням вантажу

підвищує його вартість на 0,5% [5]. У середньому в світі зволікання митних чи�

новників збільшують вартість товару для кінцевих споживачів на 4–6%, а як�

що для оформлення зовнішньоторговельних процедур потрібно багато підпи�

сів, то неминуче зростає ризик корупції. Згідно з рейтингом рівня міжнарод�

ної торгівлі держав світу, опублікованим Світовим банком, найефективніше у

даній сфері діють індустріально розвинені країни, в яких, зокрема, при екс�

портуванні товару треба оформити в середньому 5,3 документа, отримати

3,2 підписа, а строк доставки вантажу становить 12,6 дня. Для порівняння: в

Україні для цього ж необхідно 6 документів, 9 підписів і 34 дні. 

З усього зазначеного вище можна зробити такі висновки стосовно перс�

пектив розвитку аграрного сектора України в умовах глобалізації та посилення

лібералізації зовнішньої торгівлі.

1. Очікуване зростання попиту на сільськогосподарську продукцію, особ�

ливо у разі забезпечення реальної, а не декларованої лібералізації міжнародної

торгівлі нею, дозволяє розраховувати на збільшення обсягів агропродовольчо�

го експорту. Це сприятиме стабілізації внутрішнього виробництва в умовах

збільшення доступу імпортного, у т.ч. й субсидованого продовольства на внут�

рішній ринок країни за вступу до СОТ. 
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2. З метою забезпечення цінової конкурентоспроможності української

аграрної продукції на світовому й внутрішньому ринках вітчизняні товарови�

робники повинні постійно підвищувати ефективність і продуктивність влас�

ного виробництва, для чого у повному обсязі мають використовуватися як

повністю дозволені СОТ, так і лімітовані нею заходи державної фінансової

підтримки агросфери.

3. Для забезпечення захисту вітчизняного аграрного сектора від конку�

ренції імпортної субсидованої продукції Україна не може вживати практично

жодного з дозволених СОТ заходів захисту внутрішнього ринку, оскільки таке

право мало би бути попередньо зарезервоване. Водночас, Україна не може та�

кож застосувати наведені в документах СОТ заходи зі сприяння розвитку

власного сільськогосподарського експорту на противагу скороченню частки

вітчизняного продовольства на внутрішньому ринку держави внаслідок зни�

ження рівнів його тарифного захисту після вступу до цієї організації. За таких

умов можливості захисту від субсидованого імпортного продовольства лежать

у площині зазначеного вище підвищення всіма дозволеними заходами цінової

конкурентоспроможності, а також забезпечення якісної конкурентоспромож�

ності вітчизняної агропродовольчої продукції. Механізми захисту аграрного

сектора від наслідків глобалізації повинні також включати відмову держави від

надання пільгового статусу ВЕЗ та ТПР при імпорті агропродовольчої продук�

ції, а також дійову боротьбу з її кримінальним імпортом. 

4. Оскільки головним сучасним чинником зростання конкурентоспро�

можності продовольчої продукції стає її якість та безпечність, зміщення ак�

центів на користь виробництва агропродовольчої продукції сертифікованої

якості дозволить як зберегти за українськими виробниками стабільно значну

частку внутрішнього продовольчого ринку, так і без особливих перешкод про�

никати на ринки найрозвиненіших країн, бо імпорт продукції з певними якіс�

ними характеристиками зазначеними країнами не обмежується. У цьому

зв'язку в першочерговому порядку має також бути розроблене нормативне за�

безпечення прийнятого у 2007 р. Закону України «Про органічне землеробст�

во», спрямованого на підтримання розвитку виробництва і ринку екологічно

чистого продовольства, виробленого на основі сучасних технологій.

5. Частково компенсувати втрати вітчизняних виробників, спричинені

вступом України до СОТ і посиленням лібералізації у сфері зовнішньої торгів�

лі, можна шляхом форсування агропродовольчого експорту. Обсяги агропро�

довольчого експорту належить узгоджувати з потребами внутрішнього ринку з

метою запобігання його дестабілізації у разі суттєвого перевищення світовими

цінами внутрішніх. Експортувати доцільно найбільш конкурентоспроможні

(за ціновими і споживчими параметрами) види продукції, перелік яких має

систематично розроблятися на основі аналізу світової кон'юнктури, стану

внутрішнього ринку і поточних виробничих можливостей. Вітчизняні діючі й

потенційні експортери повинні мати доступ до такої інформації. 

Повномасштабна реалізація експортного продовольчого потенціалу мож�

лива за умови формування і здійснення комплексу заходів державного спри�

яння відповідно до правил СОТ. Першочерговими кроками є виділення галу�

зей експортної товарної спеціалізації агропродовольчого комплексу країни з
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урахуванням рівнів світової конкурентоспроможності вітчизняної агропродо�

вольчої продукції, а також розроблення регіональних програм розвитку агро�

продовольчого експорту на основі врахування зональної спеціалізації сільсь�

когосподарського виробництва та необхідності охоплення цими програмами

товаровиробників усіх форм господарювання. Недоцільно посилювати будь�

якою державною підтримкою позиції великих трейдерів і тим самим погіршу�

вати конкурентне середовище в сфері зовнішньої торгівлі агропродовольчою

продукцією, натомість треба сприяти розвитку регіональних та національних

об'єднань сільськогосподарських збутових та переробно�збутових кооперати�

вів як суб'єктів експортної діяльності. Необхідним є здійснення належного

контролю якісної безпеки експортної продукції та адаптація вітчизняних

стандартів до міжнародних вимог і законодавства ЄС з гігієни та якості харчо�

вих продуктів.
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Останнім часом проблема нарощування експортного потенціалу лісових

ресурсів України турбує все більшу частину фахівців та керівників відповідних

установ. Водночас роз'язання проблем українського лісопромислового комп�

лексу можливе на основі вдосконалення форм управління цим комплексом та

нарощування інвестицій. Тому особливої актуальності набувають питання

дослідження сучасного стану експортного потенціалу лісових ресурсів та ви�

значення пріоритетів його подальшого розвитку в умовах вступу України до

СОТ. Україна належить до малолісних та лісодефіцитних країн, але на її тери�

торії ростуть цінні лісові масиви, які розташовані нерівномірно. Найбільша

площа, яку займають ліси, знаходиться на Поліссі, в Карпатах та Подільській

височині. Середня лісистість на 1996 р. за даними Державного комітету ста�

тистики України складає 15,6%.

Ліс – це не лише місце прекрасного відпочинку, чисте повітря, гриби та

ягоди, цілющі рослини, а й величезне матеріальне багатство. Жодний ультра�

сучасний матеріал не замінить тепло деревини у меблевих виробах, без лісома�

теріалів не можливе жодне будівництво, без деревосировини не працювала б

целюлозна промисловість.

Ліс – легені Землі, її щит, її одяг. Середовище поширення лісу – гори, кру�

тосхили і тому він є гарантом гідрологічного балансу річок, кисневої рівноваги

атмосфери тощо.

На думку І.С. Мелехова, «ліс – найважливіша складова частина біосфери

планети і її роль визначається не тільки величезним економічним потенціа�

лом, а й безперервно зростаючим соціальним значенням, що випливає із здат�

ності лісу сприятливо впливати на навколишнє середовище» [8]. Ліси викону�

ють одночасно три функції: економічну, споживчу (джерело деревної і неде�

ревної сировини), екологічну або захисну та соціальну. Великий екологічний,

біологічний, економічний і соціальний потенціал лісів викликав у земної ци�

вілізації розуміння їхнього розумного використання і репродукування.

Ліс як джерело сировини широко використовується в усіх галузях народ�

ного господарства і в повсякденному житті. Ми так звикли до оточуючих нас

побутових речей, що часто не помічаємо з чого вони зроблені. Нелегко пере�

рахувати всі види сучасного використання деревини. Чим інтенсивніше роз�

вивається наука і техніка, поглиблюються наші знання про природу лісу, тим

ширше використання в народному господарстві деревини та її похідних. Не�

зважаючи на заміну деревини виробами із нових матеріалів, роль лісів у житті

людського суспільства і потреба в лісоматеріалах безупинно зростає. Спожи�

вання деревини у світі за останні 30 років збільшилось у два рази. Значення лі�

сів у житті нашого суспільства настільки важливе, що питання його раціональ�

ного використання і відновлення, лісорозведення, збереження і захисту завж�

ди були в центрі уваги не тільки лісоводів, але й усієї громадськості. Ліси в
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Україні повинні залишитися всенародною власністю і надалі. Це забезпечить

їхнє збереження та раціональне використання.

Однак, серед новітніх досліджень проблем лісогосподарського комплексу

недостатньо уваги приділено саме механізму вирішення проблеми нарощу�

вання експортного потенціалу, зокрема шляхом залучення іноземних інвести�

цій, підвищення конкурентоспроможності української продукції.

Економічна криза попередніх років також позначилася і на лісовій галузі.

Підприємства з переробки деревини змушені були повністю або частково

згортати виробництво. Через низьку платоспроможність населення виникли

проблеми з реалізацією лісопродукції.

Сьогодні розвиток лісопромислового виробництва і отримання економіч�

ного доходу проводиться будь�яким способом. У цих умовах охорона лісових

ресурсів, підпорядкована економічному розвитку, що не сприяє захисту дов�

кілля, про що свідчать екологічні катастрофи в України. 

Обмеженість лісів, нераціональне розміщення, низька експлуатаційна

спроможність через екологічні мотиви, особливо в гірських регіонах, є основ�

ною причиною загострення стану і забезпеченням споживачів країни дереви�

ною. Власними ресурсами Україна забезпечена лише на 30–35%.

Експортні можливості галузей лісового комплексу обмежені, з одного бо�

ку, невисокою якістю продукції, а з іншого – тим, що Україна є однією з най�

менш забезпечених лісом і деревиною країн Європи.

В структурі експорту України переважають лісоматеріали необроблені. За

результатами 2004 р. їхня питома вага склала 81,3%. Переважно, це баланси та

техсировина – низькоякісна, тонкомірна деревина для виробництва ДСП, це�

люлози тощо.

На зовнішньому ринку деревина і лісопродукція дорожча, ніж на внут�

рішньому, приблизно у 2–3 рази. Як наслідок, експорт лісу збільшується. То�

рік з України експортовано лісу та лісоматеріалів приблизно на 289,6 млн. дол.

США, а це 126% порівняно з 2001 роком. Експортують лісопродукцію пере�

важно недержавні фірми, тоді як частка державних складає 22% експорту.

І якщо попит на лісопродукцію всередині країни падає через низьку купі�

вельну спроможність наших споживачів, то на Заході – навпаки зростає, особ�

ливо на цінні породи дерева. А така ситуація багатьох штовхає не тільки на

браконьєрство, а й на контрабанду.

Тільки із Закарпатської області в 2000 р. експортовано 53 тис. м3 високо�

якісної круглої деревини та 290 тис. м3 пиломатеріалів. У товарній структурі

експорту України переважає круглий ліс, пиломатеріали, частина меблів та

чорнові меблеві заготовки, а експортерами виступають підприємства, засно�

вані за участю іноземного капіталу .

Держлісгоспи практично забули про побічне користування лісом, всі ці

функції виконують іноземні підприємці, які скуповують та експортують дико�

ростучі плоди, ягоди та гриби як сировину для виробництва екологічно чистої

продукції і отримують величезні прибутки. Стан справ, у якому знаходиться

сьогодні лісовий комплекс, можна назвати дійсно критичним. Лісовий комп�

лекс сьогодні переживає складні проблеми – це екологічна криза, дефіцит лі�

сових ресурсів, конкуренція із закордонними виробниками (низька якість віт�



чизняної продукції порівняно із закордонною), нестача інвестиційних ресур�

сів, застарілість техніки тощо.

Розвиток ринкових умов господарювання поставив перед працівниками

лісу складні завдання у зв'язку з приватизацією державного майна і можливою

зміною форм організації виробництва.

Основними напрямками розв'язання проблем розвитку лісового комп�

лексу (лісогосподарського і лісопромислового виробництв) є: вдосконалення

форм управління цим комплексом; комплексне використання наявних дерев�

них ресурсів (власних та імпортованих); інтенсифікація відтворення лісів і ко�

ристування лісом.

У ситуації, яка складається в Україні, визначальним є вибір форм організа�

ції виробництва – забезпечення реалізації основних принципів відтворення лі�

сів, користування лісом, ефективної переробки лісосировинних ресурсів тощо.

Україна має значний експортний потенціал, тобто здатність суспільного

виробництва країни виробляти необхідну кількість конкурентоспроможних

товарів і послуг для зовнішнього ринку. Для експортного потенціалу України

характерна наявність дешевої робочої сили, відносно розвинутої промисло�

вості, значної сировинної бази. Але кожен з цих елементів має суттєві недолі�

ки з точки зору світових стандартів.

На сьогодні експортний потенціал лісоматеріалів України використову�

ється недостатньо через, по�перше, падіння обсягів вітчизняного виробницт�

ва та його технологічна відсталість поки що заважають Україні зайняти гідне

місце на ринках далекого зарубіжжя. По�друге, розпад загального ринкового

простору і руйнація напрацьованих раніше економічних зв’язків у межах СНД

знижують ефективну торгівлю на ринках близького зарубіжжя. Проблему

оптимізації експортного потенціалу України слід вирішувати з урахуванням

конкретних внутрішніх та зовнішніх економічних умов, а також визнання сут�

тєвої залежності вітчизняної економіки від зовнішньої торгівлі. Україна має

можливості для поліпшення своїх позицій на зовнішньому ринку за умов про�

ведення виваженої національної політики щодо збільшення експорту. 

Основними акцентами експортної політики мають бути: 

� у тактичному вимірі – нарощування обсягів експорту на традиційних

ринках збуту для підтримки національної економіки і поступової її структур�

ної перебудови, зміцнення національної безпеки України тощо;

� у стратегічному плані – створення довгострокових конкурентних пере�

ваг для реалізації експортних можливостей України на світовому ринку.

Найбільш дієвою й ефективною стратегією інтеграції України у світовий

економічний простір є структурна перебудова економіки з її орієнтацією на

активне зростання експорту. Цього можна досягти шляхом загального поліп�

шення інвестиційного клімату і залученням інвестицій у лісогосподарську га�

лузь. Ця стратегія включає такі важливі завдання:

� поновлення і розвиток експортного потенціалу та істотне поліпшення

структури експорту. Україна володіє чималим ресурсно�виробничим потен�

ціалом для експортних поставок лісогосподарської продукції. Це вимагає у

найближчі роки переорієнтувати нагромаджений науково�промисловий по�

тенціал на виробництво експортної продукції, з високим ступенем доданої
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вартості освоїти порівняльні переваги, які полягають не тільки у достатніх

природних ресурсах, а й наявних в Україні науково�технічних знаннях, висо�

кій кваліфікації й порівняно дешевій робочій силі, пріоритетних напрацюван�

нях тощо;

� підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних лісогоспо�

дарських підприємств на світовому ринку. Необхідною умовою розширення

експортного потенціалу лісогосподарського комплексу є приведення якості і

витрат виробництва продукції відповідно до вимог і умов конкуренції на сві�

товому ринку. Це обумовлюється необхідністю поступового зближення внут�

рішніх і світових стандартів виробництва та якості продукції, забезпечення

умов пріоритетного розвитку та розширення лісогосподарської галузі, яка во�

лодіє високим потенціалом зростання на світовому ринку;

� залучення іноземних інвестицій для технологічної модернізації. За ни�

нішніх умов іноземні кредити є чи не єдиним реальним джерелом довгостро�

кових, крупномасштабних інвестувань, хоча значна їхня частина, як засвідчує

аналіз, використовується вкрай неефективно (у формі прихованих субсидій

споживача), що не сприяє збільшенню потенціалу.

До загальних напрямків реалізації основних принципів сталого розвитку

галузі віднесено:

� охорону навколишнього середовища;

� раціональне використання ресурсів (природних, трудових, фінансових,

виробничих тощо);

� технологічне переоснащення і реструктуризація підприємств;

� удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно�

інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури.

Експортна діяльність є важливою складовою функціонування економіч�

ної системи будь�якої країни, тому насправді принциповим є адекватний ви�

бір підходів щодо пов'язаних із нею макроекономічного регулювання адмі�

ністративними та економічними методами та організації господарського жит�

тя.

В умовах погіршення кон'юнктури зовнішніх ринків важливим елемен�

том адміністративних методів державної політики сприяння реалізації екс�

портного потенціалу є розвиток і зміцнення інформаційної бази процесу за�

безпечення функціонування підприємств у зовнішньоекономічному середо�

вищі. Тому провідне місце серед проблем ефективної експортної діяльності

повинне належати створенню загальнодоступної системи інформаційного за�

безпечення суб'єктів експортної діяльності. Адже формування і активна реалі�

зація експортного потенціалу не можуть бути раціональними за відсутності

достовірної інформації про поточні і перспективні потреби зарубіжних ринків

і умови діяльності та державне регулювання на них, про наявні в регіоні мож�

ливості для задоволення потреб зарубіжного ринку, про фірми�конкуренти і

про потенційні фірми�партнери тощо. Без надійної інформаційної бази важко

розраховувати на серйозні успіхи регіонального експорту. Уряд має взяти на

себе основну турботу щодо зміцнення інформаційно�консультаційної служби,

щоб кожен експортер (не тільки лісопродукції) мав можливість отримати не�

обхідну інформацію.
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Доцільно терміново розробити та затвердити державну програму розвитку

експортного потенціалу України, важливою складовою якої має стати форму�

вання потужного експортного потенціалу лісопромислового комплексу. Така

загальнодержавна програма має передбачати системну узгодженість всього

спектру складників економічної політики держави, зорієнтованих на розв'я�

зання стратегічних завдань зовнішньоекономічного розвитку суспільного ви�

робництва. Вона має обов'язково містити активні і дієві конкретні заходи що�

до нарощування обсягів української експортної продукції високого ступеня

обробки та наукомістких виробів, посилення впливу держави на формування

всезростаючих потоків на основі географічної диверсифікації. При цьому не�

обхідним є державне забезпечення гармонізації вітчизняної системи стандар�

тизації та сертифікації експортних товарів та послуг із відповідними система�

ми країн�імпортерів української продукції лісопромислового комплексу.

З урахуванням зазначеного ми пропонуємо розглянути можливість запро�

вадження в Україні додаткових заходів, а саме:

� запровадження пільгового кредитування виробників зорієнтованих на

експорт, особливо наукомісткої та високотехнологічної лісопродукції;

� створення системи спеціалізованих страхових компаній за участю дер�

жави та приватних капіталів, у тому числі для страхування експортних ризи�

ків, кредитів та інвестицій за кордоном;

� надання права підприємствам�виробникам лісопродукції використову�

вати певну частку валютних надходжень на просування своєї продукції на

зарубіжних ринках.

Викладені вище теоретико�методологічні положення та практичні реко�

мендації щодо формування і нарощування конкурентоспроможного експорт�

ного потенціалу мають сприяти здійсненню структурної перебудови лісового

комплексу України, підвищенню рівня ефективності сучасної системи госпо�

дарювання. У зв'язку з цим, пріоритетне завдання всіх господарських суб'єктів

та вищих інституційних органів управління економікою полягає у сприянні

практичної реалізації науково�обґрунтованих положень щодо створення і

практичної підтримки на належному рівні в Україні потужного та ефективно�

го експортного потенціалу вітчизняних товаровиробників.
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Для міжнародної торгівлі та вступу України до СОТ важливе значення

відіграє гармонізація національних стандартів України з міжнародними та

європейськими стандартами. Гармонізація національних стандартів з міжна�

родними дозволяє відкрити ринки для певних видів продукції, сприяючи роз�

ширенню ринків збуту цієї продукції, а також імпортувати продукти та техно�

логії, розроблені за кордоном тощо. 

Стандартизація – діяльність, що полягає у встановленні положень для

загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань

з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, ре�

зультатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та пос�

луг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі та сприян�

ню науково�технічному співробітництву. 

Держспоживстандарт України розробив Державну програму стандартиза�

ції на 2006–2010 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня

2006 року №229), яка передбачає, серед іншого, перегляд міждержавних стан�

дартів ГОСТ, що були розроблені до 1992 р., і приведення їх у відповідність до

Угоди про технічні бар'єри у торгівлі СОТ (наказом Держспоживстандарту Ук�

раїни від 5 червня 2007 року №122 «Про внесення змін до наказу Держспожив�

стандарту України від 13 березня 2006 року №77» (зміни стосуються розподілу

міждержавних стандартів, затверджених до 1992 р., за роками їх перегляду та

виконавцями) та наказ Держспоживстандарту України від 5 червня 2007 року

№123 «Про закріплення міждержавних стандартів за технічними комітетами

стандартизації України»)). Розроблено графік гармонізації українських націо�

нальних стандартів до міжнародних, за яким рівень гармонізації національних

стандарртів до 2010 р. має становити 60–70%, але, на жаль, спостергіається

значне відставання у темпах гармонізації стандартів, і середній рівень гармоні�

зацій у всіх галузях господарства складає близько 40% [6]. Визнання ряду між�

народних стандартів, а також гармонізація наявних українських стандартів з

міжнародними та європейськими здійснюється Держспоживстандартом Укра�

їни відповідно до Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та про�

цедури оцінки відповідності». Всього за 2006–2010 роки в Україні мають бути

прийняті 8750 гармонізованих національних стандартів, для чого прийнято

План державної стандартизації для виконання Угоди про технічні бар'єри в

торгівлі шляхом підвищення темпів гармонізації технічного законодавства. 

Сертифікація є процесом, за якого незалежна третя сторона, що називає�

ться органом сертифікації, оцінює якість управління відносно набору визна�

чених вимог (стандартів), після чого видається підтвердження того, що про�

дукт чи процес відповідає вимогам, визначеним у стандартах. Сертифікація

може стосуватись таких галузей, як лісове господарство, сільське господарст�

во тощо і має на меті зменшення негативного впливу на довкілля та підвищен�
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ня рівня обізнаності споживачів щодо якості продукту. Впровадження систе�

ми сертифікації можна розглядати також як один з методів нетарифного регу�

лювання конкурентоспроможності сировини для виготовлення біопалива.

Конкурентоспроможність сировини чи готового продукту визначається спів�

відношенням ціна/якість, але при цьому також враховуються екологічні, тех�

нологічні та інші аспекти, що характеризують якість продукції. В лісовому

господарстві в Європі сертифікацію було введено у 1993 р. як ринково обґрун�

тований механізм проти знеліснення у тропіках (тобто проти надмірного ви�

рубування лісів в тропічній зоні для експорту деревини в Європу), що призво�

дило до втрати біорізноманіття. 

Можна виділити таких основних агентів, що мають відношення до серти�

фікації:

Уряд – розроблює інструменти сертифікації з метою більш досконалого

управління галуззю; надає інформацію для розробки відповідних механізмів

управління.

Виробники біоенергії чи сировини для неї – за допомогою сертифікації

отримують доступ на ринок; сертифікація надає інформацію щодо виробни�

чого процесу, а також сприяє диференціації продукту з�поміж аналогічних.

Споживачі біоенергії чи сировини для неї – за допомогою сертифікації

отримують інформацію про якість чи технічні стандарти продукту, що впливає

на попит на цей продукт.

Галузь біоенергетики – за допомогою сертифікації отримує інформацію

щодо походження та якості сировини, продуктів чи послуг. 

Органи сертифікації – підтверджують технологічні характеристики якості

сировини/продукту, проводять процедуру відповідності.

Першими міжнародними системами сертифікації енергії з відновлюваних

джерел можна вважати EUGENE Network (European Green Electricity

Networks) та Green Gold Label, які вперше представили маркування електро�

енергії, отриманої з біомаси. Система сертифікації Green Gold Label була роз�

роблена датською компанією Essent, і включає виробництво, переробку,

транспортування енергії. Система якості Green Gold Label має на меті відслід�

ковування біомаси від заводу, де її перероблено, до джерела її походження, а

також забороняє вміст будь�яких забруднюючих речовин чи матеріалів, шкід�

ливих для довкілля [17]. Eugene Green Energy Standard є міжнародним стандар�

том, що підтримує міжнародні схеми маркування на підтвердження того, що

вони пропонують дійсні переваги для довкілля. Стандарт розроблено з метою

підтримки виробництва та використання додаткових відновлюваних джерел

енергії для виробництва електроенергії. 

Система сертифікації дозволяє також уникнути потенційних негативних

явищ, що можуть виникнути внаслідок торгівлі та споживання біомаси.

Зростанню міжнародної торгівлі біоенергією значно сприяє внутрішня

політика країн�учасниць, що стимулює попит на продукцію біоенергетики, а

також загальна енергетична політика. Міжнародна торгівля біомасою, на�

приклад, в Північній Європі стала активно розвиватись у 1990�их роках для

забезпечення сировини у сфері комунального опалення, коли Данія та Шве�

ція стали найбільшими імпортерами біоенергії, і вже у 2001 р. торгівля твер�
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дим біопаливом, таким як пелети та щепа в Європі досягли 50 ПДж. Найбіль�

ші обсяги торгівлі деревиною спостерігались з країн Балтії до Швеції та Данії,

що в результаті призвело до істотного знеліснення в цих країнах, особливо у

Естонії. Фінляндія експортує деревину до решти Скандинавських країн, а

центральноєвропейські країни, такі як Нідерланди та Німеччина, торгують

між собою. Канада експортує біопаливо до Швеції, а Італія імпортує біопали�

во з країн Північної Африки. Сировину для виробництва рідкого біопалива,

пелети, брикети та щепу більш вигідно купувати за кордоном, тобто експортні

ціни є нижчими, ніж власне виробництво аналогічного продукту (якщо таке

виробництво взагалі можливе), навіть з врахуванням вартості транспортуван�

ня. Так, латвійські експортні ціни на щепу, пелети та брикети складали відпо�

відно 2,6, 3,7 і 3,5 євро/ГДж у 1998 році. Розглядаючи можливості України як

країни�експортера біоенергії чи сировини (переважно до країн ЄС) важливи�

ми є чотири документи ЄС – «Зелена Книга» 1996 р., що передбачає спожи�

вання енергії з відновлюваних джерел на рівні 12% до 2010 р. для ЄС�15. «Біла

книга» (1997) передбачає споживання 5700 ПДж енергії з біомаси у 2010 р., і

Директива Ради Європи та Європарламенту «Про стимулювання використан�

ня біопалива або інших відновлювальних видів палива на транспорті»

2003/30/ЄС від 2003 р., що передбачає споживання біопалива на рівні 5,75% у

2010 р., «Зелена Книга» Європейської Комісії «Назустріч Європейській стра�

тегії безпеки енергопостачання» від 29.11.2000 передбачала споживання біопа�

лива до 2020 року на рівні 20%, але Рішенням президентів країн�членів ЄС

7224/1/07 від 02.05.2007 рівень споживання біопалива до 2020 р. було зменше�

но до 10%, оскільки виявилось нереальним досягти рівня споживання 20% до

2020 р., і навіть 5,75% до 2010 року.

Стандарти продукції біоенергетики можуть гарантувати збереження ре�

сурсної бази та діяльність, прийнятну для довкілля. Деякі форми сертифікації,

розроблені спільно урядом та галуззю, потрібні для гарантування того, що си�

ровина виробляється з урахуванням економічних, соціальних та екологічних

вимог. Це важливо з огляду на зростання уваги до обсягів викидів парникових

газів, складної екологічної ситуації, погіршення стану ґрунтів, проблеми зне�

ліснення, а також необхідності утилізації деяких продуктів тваринництва. Такі

екологічні та соціальні стандарти можуть базуватися на наявних стандартах

для лісового господарства та для традиційного палива. Вони повинні бути дос�

татньо сильними та дієвими для того, щоб мінімізувати вплив на соціальну

сферу та на довкілля внаслідок введення біопалива. 

Для сертифікації продукції використовуються різні нормативно�технічні

документи, стандарти, а до експортної продукції також застосовуються міжна�

родні і національні стандарти інших країн. Національним органом, що регу�

лює процес сертифікації в Україні, є Державний комітет України з питань тех�

нічного регулювання та споживчої політики. В Україні є власна система сер�

тифікації УкрСЕПРО, діють міждержавні стандарти ГОСТ. Сертифікація про�

дукції в Україні розділяється на обов'язкову й добровільну. Добровільна серти�

фікація може проводитись підприємствами, організаціями та іншими юри�

дичними особами, що взяли на себе функції органу з добровільної сертифіка�

ції, а також органами, акредитованими в державній системі сертифікації.
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Свідчення про визнання сертифікатів імпортованої продукції в Україні вида�

ється Державним комітетом України по стандартизації, метрології й сертифі�

кації або уповноваженим (акредитованим) ним органом [10]. Основними до�

кументами, що регулюють процес сертифікації в Україні, є Документ Спів�

дружності Незалежних Держав від 13.03.92 Угода про проведення узгодженої

політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації, Декрет Кабінету

Міністрів «Про стандартизацію і сертифікацію» від 11.06.97 №333/97�ВР; За�

кон України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів «Про стандар�

тизацію і сертифікацію» від 11.06.97 №333/97�ВР; Закон України «Про захист

прав споживачів» від 12.05.91 р. №1024�XII�ВВР; та Закон України «Про стан�

дартизацію» №2408�III від 17 травня 2001 року. 

Для виробництва та використання біопалива важливими є Правила обо�

в'язкової сертифікації алкогольних напоїв, затверджені наказом Державного

комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від

13 вересня 1996 р. №379; Правила обов'язкової сертифікації нафти та нафто�

продуктів, затверджені наказом Державного комітету України з питань тех�

нічного регулювання та споживчої політики від 16 січня 1997 р. №19; Правила

обов'язкової сертифікації машин сільськогосподарських для рослинництва,

тваринництва, птахівництва і кормовиробництва, затверджені наказом Дер�

жавного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої по�

літики від 17 січня 1997 року №24. 

Якість, хімічні та технічні властивості біопалива потребують особливої ува�

ги. Існує багато видів рослинної олії, яка різниться за своїми паливними власти�

востями та хімічними характеристиками. ЄС, Бразилія та США розробили свої

унікальні стандарти біопалива, і продовжують вдосконалювати їх. Зважаючи на

те, що у світі зростає потреба у біопаливі, необхідно розробити міжнародні стан�

дарти, які б уможливили торгівлю цим товаром. При цьому є ряд показників

вимог до біопалива, які є однаковими для ЄС та США, а є параметри, які між

собою відрізняються. Схожими є вимоги щодо вмісту міді, хлору, метанолу, сір�

ки, вмісту спирту, рівня кислотності. Розбіжності є щодо вмісту води, денатура�

ту, сульфатів, фосфору, густини, електропровідності тощо. 

Біопаливо потрібно доводити до певних стандартів для оптимальної робо�

ти у двигунах внутрішнього згорання. Спеціально розроблені flexible�fuel

транспортні засоби можуть працювати на пальному з різним вмістом етанолу.

В Європі біодизельні суміші з часткою біодизелю не більше 20% допускаються

виробниками двигунів для більшості дизельних двигунів, і в деяких випадках

дозволяється навіть 100% вміст біодизелю. Інші види біопалива, такі як необ�

роблена рослинна олія, метанол, ди�метил ефір та біогаз потребують серйоз�

них модифікацій двигуна. 

Стаття 12 Закону України «Про розвиток виробництва та споживання біо�

логічних видів палив» передбачає, що стандартизація у виробництві біопалива

має на меті встановлення комплексу норм, правил, вимог, показників щодо

технології виробництва та споживання біопалива, його якості, екологічної

безпеки, безпеки для здоров'я. Стандарти мають містити показники спожив�

чої якості кожного виду біопалива, а також мають бути основою для всіх роз�

рахунків щодо різних показників біопалива. 
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В Україні ряд установ проводять дослідні роботи з визначення якості біо�

дизелю різних українських виробників, виготовленого з різних видів олії, під�

готовки рекомендацій щодо розробки українського стандарту на біодизель.

Так, ДП «Буковинастандартметрологія» готує нормативну документацію, та

документи щодо впровадження у виробництво біопалива, виготовленого на

базі Лужанського експериментального заводу. Проект «Розробка та впровад�

ження альтернативних палив рослинного походження для дизельних двигу�

нів», виконаний Луганським національним аграрним університетом, ДП «Лу�

ганськстандартметрологія», ПП «Хімпостачальник» та Східноукраїнським на�

ціональним університетом, в ході якого порівнювались характеристики біоди�

зелю, виробленого ТОВ «Біодизель – Луганськ», ПП «Хімпостачальник», аг�

рофірми «Зоря» (Білокуракінський р�н Луганської обл.), ПП «ЛК Експорт ім�

порт» (м. Харків), показав, що біодизеь, який виготовляється в Україні, не від�

повідає стандарту EN 14214, і лише біодизель, виготовлений ТОВ «Біодизель

– Луганськ», ПП «Хімпостачальник», відповідає показнику ККД двигуна, пе�

редбаченого у стандарті EN 14214 [4]. В Україні Міністерство аграрної політи�

ки разом з МінАПК, Мінприроди, УкрНПІНП «МАСМА», НДІ «Екобіоетех�

нології», та Харківським національним технічним університетом у 2006 р. роз�

робили український стандарт на біодизель, що називається «Паливо моторне.

Метилові естери жирних кислот для дизельних двигунів. Технічні вимоги і ме�

тоди досліджень» [3]. Цей стандарт на біодизель є аналогом європейського

EN14214, що дозволяє гармонізацію українського законодавства щодо вироб�

ництва біодизелю з міжнародним вимогами, однак стандарт ще не затвердже�

ний. Також є галузевий стандарт України 24.14�37�561 від 1.06.2007, але потрі�

бен національний стандарт.

В Україні є досвід виробництва та впровадження на спиртових заводах

аналогу паливного етанолу – високооктанової кисневмісної добавки (ВКД) до

бензину. Технічний комітет зі стандартизації і допуску до застосування про�

дуктів нафтопереробки та нафтохімії «Нафта�Стандарт» дав дозвіл на застосу�

вання у бензинах 6% ВКД. Також було розроблено ще один аналог біоетанолу

– паливо БІО�100. На підставі Експертного висновку за №01/06 від 11.04.06

щодо наявності в паливі ознак альтернативного палива виданого Випробу�

вальним центром УкрНДІнафтопереробки «МАСМА» було визначено, що це

паливо підлягає внесенню до Реєстру альтернативних видів з видачею відпо�

відного свідоцтва.

В цілому в Україні виробництво та реалізація біодизелю не регламентуєть�

ся законодавчо, не розроблено нормативно�технічної документації на рецеп�

туру сумішей із біодизелю, проблематично використовувати біодизель для на�

явних транспортних засобів, виробники нових транспортних засобів не заці�

кавлені давати гарантію на свої вироби при використанні біопалива, викорис�

тання біодизелю може призвести до значних технічних проблем, і, звичайно,

такий продукт неможна експортувати. Наявність національного стандарту на

біодизель може стати одним з факторів, що сприятимуть створенню великих

підприємств з виробництва біодизелю.

Лісова сертифікація. Сертифікація лісу та лісової продукції – оцінка від�

повідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнарод�
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ним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого

розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і

соціально збалансованого ведення лісового господарства. Організація та про�

ведення лісової сертифікації здійснюються відповідно до порядку, що вста�

новлюється центральним органом виконавчої влади з питань лісового госпо�

дарства за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань

економічної політики та охорони навколишнього природного середовища [2].

В контексті міжнародної торгівлі енергією з відновлюваних джерел серти�

фікація відіграє важливе значення, оскільки дозволяє уникнути надмірного

використання лісових ресурсів для отримання енергії, а також відслідковувати

походження тої чи іншої партії сировини, та гарантувати її якість. Наявність

сертифікатів на лісову продукцію може підвищити конкурентноздатність та�

кої продукції, особливо на ринках деяких європейських країн, що приділяють

значну увагу екологічним питанням (Велика Британія, Данія, країни Бені�

люксу, Австрія, Німеччина), а тому готові платити на 12–15% більше за серти�

фіковану продукцію, ніж за звичайну. Так, уряд Нідерландів вимагає збіль�

шення частки імпортованої сертифікованої деревини, а торгівельні компанії

встановлюють внутрішні зобов'язання стосовно обсягів імпорту сертифікова�

ної деревини (до 75% від загальної кількості до 2009 р.). Сертифікація під�

тверджує екологічну безпеку використання лісоматеріалів, що є важливим для

України стосовно деревини, яка містить допустимий рівень радіонуклідів

внаслідок аварії на ЧАЕС. 

Сертифікована деревина відповідним чином маркується, тож споживач

може прослідкувати її походження, що в цілому сприяє зменшенню самовіль�

них вирубок деревини на експорт. У 2003 р. Український науково�дослідний

інститут лісового господарства та агролісомеліорації запропонував рекомен�

дації щодо розробки проекту лісової сертифікації. З 2004 р. Світовим банком,

Світовим фондом дикої природи та консалтинговою фірмою GFA Terra

Systems було розпочато підготовку проекту стандартів лісової сертифікації в

Україні. Лісова сертифікація є добровільною [7], що, серед інших факторів,

дещо сповільнює темпи її впровадження в Україні, але вона має важливе зна�

чення для торгівлі деревиною на зовнішніх ринках, крім того, міжнародне

співробітництво є одним з основних факторів для її розвитку. У грудні 2005 р.

було впроваджено Сертифікат походження деревини, за умовами якого для

експорту будь�якої лісосировини з України потрібно отримати сертифікат в

управлінні лісового господарства, що має на меті обмежити обсяги нелегаль�

ного експорту. Стаття 2 Закону України «Про особливості державного регулю�

вання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реаліза�

цією та експортом лісоматеріалів» забороняє експорт лісоматеріалів та пило�

матеріалів цінних порід дерев, та передбачає, що експорт лісоматеріалів та пи�

ломатеріалів можливий лише за наявності сертифікату, що підтверджує закон�

ність придбання лісоматеріалів, зазначених у відповідному сертифікаті. Сер�

тифікат має видаватись центральним органом виконавчої влади у сфері лісо�

вого господарства згідно тимчасового Порядку видачі сертифіката про поход�

ження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, затвердженого

Кабінетом Міністрів України. З формулювання статті випливає, що експорту�
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вати лісоматеріали можуть лише посередники, а не такі власники�виробники

лісоматеріалів, як, наприклад, держлісгоспи. Ця неточність була усунута Тим�

часовим порядком видачі сертифіката, і дозволяє продаж лісоматеріалів усім

експортерам, а не лише тим, що придбали лісоматеріали. 

В світі діє декілька схем лісової сертифікації, серед яких найбільш поши�

реними є схеми Лісової опікунської ради [16] (Forest Stewardship Council –

FSC) (частка у відсотках від загальної частини сертифікованих лісів – 49%).

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) (31%), 30% – SFI

(Sustainable Forestry Initiative), 16% – CSA (Canadian Standards Association) [14].

За схемою FSC в Україні у 2000 р. було створено «Українську Групу Сертифіка�

ції» (CERTIFIVE Group Ukraine), яка щорічно сертифікує 360 тис. куб. м

лісопродукції. У світі за схемою FSC сертифіковано близько 76 млн га лісів у

70 країнах. В Україні за цією схемою сертифіковано 800 тис га лісів. У 2006 р.

було розпочато дворічний голландсько�український проект «Сприяння зба�

лансованому веденню лісового господарства в Україні» [11]. Проект має на

меті, серед іншого, покращення торгівельних відносин у лісовому секторі між

Нідерландами, Україною та іншими країнами Західної Європи. 

У світовій практиці почали відмовлятися від несертифікованої продукції,

в першу чергу з тропічних лісів. Щорічно починаючи з 1999 р. в світі обсяги

сертифікованої продукції зростають на 50% [13]. Зростання експорту лісома�

теріалів з України зумовлено зростанням попиту на ці матеріали на зовнішніх

ринках, а також відсутністю обладнання для глибокої переробки деревини в

Україні. 

Сертифікація лісу в Україна має свої ризики та недоліки, основні з них такі:

� низький попит на сертифіковану продукцію всередині країни; 

� відсутність прийнятої внутрішньої системи українських стандартів;

� сертифікація за різними схемами (FSC, PEFC, CSA) не дозволяє спро�

гнозувати розвиток ринку;

� розходження між українським та європейським законодавством.

Сертифікація продукції біоенергетики є важливою, але її роль не слід пе�

реоцінювати, оскільки цей інструмент не вирішує екологічні чи економічні

проблеми, що виникли внаслідок нераціонального користування землею чи

лісом. Іноді схеми сертифікації розроблені так, що їх надзвичайно складно

впроваджувати, тобто вони стають додатковою перешкодою на шляху до між�

народної торгівлі продукцією біоенергетики. Розглядаючи торгівлю рідким

біопаливом, і пам'ятаючи, що торгівля рідким біопаливом стала поширюва�

тись порівняно недавно, наявні міжнародні стандарти для біопалива потребу�

ють уточнення щодо визначення стандартів, використання природних ресур�

сів, соціальних переваг тощо. Незважаючи на це, стандартизація та сертифіка�

ція може сприяти і міжнародній торгівлі, і носити протекціоністський харак�

тер, і сприяти виробництву безпечної та чистої продукції. 
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Світове співробітництво будує свою економіку за законами і правилами

світового ринку. Сьогодні на ньому склалася така ситуація, що технічні роз�

робки і технології відіграють у світовій торгівлі більш важливу роль, ніж тор�

гівля готовою продукцією.

У пріоритетних наукомістких галузях виробництва важко знайти відомих

у світі виробників конкурентоспроможної продукції, які не використовують

чужі чи не пропонують на ринку власні новітні розробки як об'єкти ліцензій.

В Україні внутрішній ринок ліцензій лише формується, проте він має

значні перспективи і за правильної державної політики може бути ефектив�

ним. Цілком очевидно, що задачу розвитку провідних галузей виробництва і

піднесення економіки практично неможливо вирішити без активного виходу

вітчизняних підприємців на світовий ринок ліцензій.

Україна, яка прагне увійти до світового ринку, повинна мати власний

юридичний інструментарій і правовий механізм, що відповідають світовій

практиці. На жаль, Україна таких апробованих атрибутів міжнародної торгівлі

ліцензіями ще не має. А це, у свою чергу, зумовлює велику ймовірність прода�

жу за безцінь перспективних розробок, безповоротної втрати Україною ноу�

хау та об'єктів патентованих винаходів.

Ліцензуванням називається процес видачі дозволу на певну діяльність,

наприклад, виробництво відомої продукції. Ліцензія наділяє одержувача пра�

вом, якого він до цього не мав. Ліцензії – це договори, укладені з урахуванням

правових норм, у яких містяться умови (обмеження) застосування ліцензії [8].

Два види ліцензій безпосередньо стосуються конкурентної політики.

Перший вид – це ліцензії, що видаються урядом особам чи підприємст�

вам, які займаються конкретною виробничою діяльністю. Система ліцензу�

вання існує стосовно регулювання роботи засобів зв'язку (радіо і телебачен�

ня), професійної діяльності (лікарі), сфери послуг (банківська справа, продаж

алкогольних напоїв тощо). Умови видачі ліцензій не скрізь однакові, і зазви�

чай, видача ліцензій супроводжується накладенням обмежень на підприємст�

во�одержувача. Ці обмеження стосуються ціни, якості або обсягу наданих по�

слуг. Державна ліцензійна діяльність є серйозною перепоною для виходу на

ринок осіб чи фірм (підприємств), що бажають зайнятися підприємницькою

діяльністю в галузі, яка ліцензується.

Другий вид ліцензій застосовується у сфері авторського права і патентів.

Дозвіл (у формі ліцензії) видається власником права іншій стороні з метою

видання, відтворення або купівлі (продажу) інтелектуальної власності. Влас�

ники ОПВ ліцензують інших осіб на використання або виробництво того чи

іншого предмета в обмін на фіксований гонорар або пайку від отриманого

прибутку.

Обмін науково�технічними досягненнями є економічним явищем, пород�

женим об'єктивними закономірностями розвитку світової економіки, яке
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4.6. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ
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уособлює відносини купівлі�продажу результатів наукових досліджень і розро�

бок.

Раціональне використання новітніх закордонних досягнень науки і техні�

ки через закупівлю ліцензій у іноземних фірм набуває усе більшого значення,

забезпечуючи таким чином прискорення темпів науково�технічного прогресу

і підвищення ефективності виробництва.

Придбання ліцензій дає змогу, крім цього, заощаджувати час, відмовив�

шись від проведення власних науково�дослідних і дослідно�конструкторських

робіт, і спрямувати зекономлені трудові та матеріальні ресурси на інші потре�

би, дістаючи додатковий економічний ефект від виробництва і експлуатації

продукції.

Ліцензійна торгівля спричиняє необхідність оцінки економічної ефектив�

ності продажу ліцензій і закупівлі результатів чужих досліджень та розробок

замість проведення власних НДДКР чи освоєння власного виробництва. Це

стосується усіх фірм і підприємств, тому що ліцензійні відносини є універ�

сальним інструментом, яким можуть скористатися практично всі, незалежно

від їхньої спрямованості, чисельності, обсягу робіт тощо.

Аналіз світової практики обміну науково�технічними досягненнями свід�

чить про величезне значення торгівлі ліцензіями практично в усіх галузях про�

мисловості, яка має стійку кон'юнктуру, великий обсяг, номенклатуру поста�

чань і характеризується довгостроковими міжнародними угодами [12].

В Україні торгівля ліцензіями, хоча і має тенденцію до зростання, але ще не

набула поширення. Незважаючи на актуальність питання, економічні аспекти

ефективності торгівлі ліцензіями ще не розроблено таким чином, аби відпові�

дати сучасним вимогам. Зокрема, методологічно нерозв'язана проблема визна�

чення економічної ефективності продажу і купівлі ліцензій. Відсутність науково

обґрунтованих методик може призвести до втрати економічної вигоди.

Проблема створення теорії ефективності ліцензійних відносин полягає в

поєднанні багатьох дисциплін, передусім техніки, економіки і політики. У

розв'язанні проблеми є рівно значними всі три складові, які неодмінно мають

розглядатися в сукупності.

Аналіз технічної доцільності результату ліцензійного договору полягає у

виявленні переваг варіантів ліцензій і власних досліджень та розробок на під�

ставі технічних показників, які застосовуються за комплексного аналізу.

Технічні показники мають постійний масштаб виміру, позаяк оцінюються

в натуральних одиницях, що важливо для співставлення техніки, технології

різних країн. Для виявлення економічного ефекту технічні показники доціль�

но привести до порівняльного вигляду.

Дані вибіркового обстеження критеріїв оцінки ефективності ліцензійних

договорів іноземних фірм свідчать про ті фактори, яким надається особливого

значення за оцінки переваг того чи іншого ліцензійного договору. Серед най�

поширеніших критеріїв у практиці, наприклад, американських фірм особливе

значення мають такі, як зміна тенденцій в обсязі продажів, розмір ліцензійної

винагороди, ступінь проникнення на ринок, частка продажу на даному ринку,

а також якість продукції, виготовленої на підставі ліцензійного договору [10].

Тобто ті показники, які мають економічне підґрунтя.
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Економічний аналіз дає змогу дати узагальнену оцінку порівнюваних ва�

ріантів техніки, перейти від оцінки окремих параметрів до оцінки сукупності

їхніх якостей у цілому і установити економічний ефект, який можна отримати

від придбання і освоєння ліцензії, в порівнянні з власними розробками.

Від правильно проведеного попереднього аналізу багато в чому залежать

рівень і якість продукції, які досягаються згодом, терміни її освоєння та еко�

номічні показники використання нововведення. Характер процесу придбання

науково�технічних досягнень і специфіка їх використання мають деякі загаль�

ні закономірності, знання яких дає змогу розробити оцінювальний апарат, що

передує проведенню розрахунків економічної ефективності використання ре�

зультатів ліцензійного договору. Як попередній комплексний аналіз доціль�

ності придбання ліцензії, можна запропонувати попередню оцінювальну сис�

тему (див. рис. 1).

Рис. 1. Показники для попередньої оцінки доцільності купівлі ліцензії

Новизна. Категорія новизни має безпосередній зв'язок із науково�техніч�

ним рівнем об'єкта дослідження. Зазвичай, результат розробок може містити

нові технічні рішення вузлів, окремих деталей, операцій тощо. Залежно від

ступеня новизни об'єкта дослідження, від його патентного захисту змінюється

значення чинника часу ефективного функціонування техніки до настання її

морального старіння, що впливає на величину економічного ефекту від

впровадження результатів ліцензійного договору.

Наявність відомостей про використання. Така інформація дає можливість

зробити попередній висновок про можливість практичного використання

запропонованого технічного рішення, яке є цікавим для ліцензіата.

Технічна готовність. Аналіз усіх ланок складного ланцюга, який поєднує

науку з виробництвом, показує, що найбільш слабкою з них є практична реа�

лізація досягнень науки. Це пояснюється надто тривалими термінами розроб�

ки й одержання результатів реалізації наукових досліджень. Причина, як пра�

вило, полягає в тому, що недостатньо уваги приділяється техніко�економічно�

му обґрунтуванню наукових розробок, в результаті чого підприємства відмов�

ляються від впровадження неапробованих розробок.
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Серійність очікуваного виробництва. Серійність об'єкта визначає межі

впровадження результатів дослідження у виробництво, чинить суттєвий вплив

на величину очікуваного економічного результату [1].

Патентна чистота. Показник, який визначає можливість створення, ви�

користання та продажу об'єкта техніки без порушення прав за чинними патен�

тами.

Терміни одержання і підготовки документації з предмета ліцензій. Завер�

шення робіт у стислі терміни призводить до створення додаткового економіч�

ного ефекту, підвищення науково�технічного потенціалу підприємства, зміц�

нення його становища на ринку.

Можливість і терміни освоєння. Результати ліцензійного договору зале�

жать від особливостей конкретного виробництва: наявності відповідної квалі�

фікації та досвіду виконавців робіт, забезпеченості сировиною, культури ви�

робництва тощо.

Фірма&ліцензіар. Цей критерій віддзеркалює рівень науково�технічного

потенціалу, який використовується у створенні нововведення. Якщо фірма

(підприємство) має багатий досвід досліджень і впроваджень наукових резуль�

татів у виробництво під час роботи над темою, є провідною у даній галузі, то

збільшується вірогідність створення нової конструкції або технології з

високими техніко�економічними показниками.

Політичний чинник. Визначає сприятливість придбання науково�техніч�

ного досягнення в певній країні (подекуди навіть у фірмі) у певний період з

точки зору міжнародної політичної ситуації.

Розглянутий метод оцінки доцільності придбання ліцензії може бути ви�

користано як апарат попереднього укладання передбачуваного міжнародного

ліцензійного договору. У разі позитивного рішення виникає потреба у подаль�

шому, більш детальному обґрунтуванні доцільності придбання ліцензії, а у разі

негативного – придбання ліцензії вважається недоцільним [3].

Техніко�економічна доцільність міжнародної купівлі ліцензій виявляєть�

ся до проведення розрахунків економічної ефективності придбання ліцензій,

які дають можливість визначити, який варіант економічно більш вигідний, а

також, який економічний ефект буде досягнуто в обох випадках.

Сьогодні патент на винахід – це документ, виданий компетентним дер�

жавним органом винахіднику або його правонаступнику, який засвідчує наяв�

ність у його власника виняткового права на винахід на території даної держа�

ви. Патент став одним із найважливіших засобів конкурентної боротьби за

ринки. Ці властивості патенту, які зумовлюють підвищення його ролі, знач�

ною мірою впливають на технічний прогрес. Новітня техніка є лише одним із

засобів одержання прибутків за рахунок зниження собівартості продукції або

підвищення цін на нові товари, які випускаються монопольно. Патентна мо�

нополія дає змогу здійснювати більш широке маневрування цінами, що легше

робити, використовуючи сучасну технологію і випускаючи нові, запатентовані

товари. Завдяки патенту можна монопольно зміцнити свою перевагу на всіх

етапах виробництва та збуту і, обмежуючи конкуренцію, прямо впливати на

процес встановлення ціни.
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ФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Юридичну можливість використання винаходу на монопольних засадах

протягом встановленого терміну забезпечує його патентування. Через терито�

ріальний характер дії патентного права патент виконує свої функції тільки у

межах держави, яка його видала. Цим зумовлено юридичну необхідність

патентування винаходів в іноземних країнах для встановлення їхньої правової

охорони [1].

Патентування винаходів в іноземних державах передбачає дотримання

таких основних інтересів (рис. 2).

Рис. 2. Основні цілі патентування винаходів в іноземних державах

Найважливішою метою патентування винаходів в іноземних державах є

забезпечення експорту промислової продукції в країні патентування, створен�

ня умов для безперешкодного вивозу товарів.

Товарному експорту, як правило, передує патентування винаходів. Охоро�

на прямого комерційного експорту залишається головною формою експлуа�

тації патентів, одержаних за кордоном. Патентування за кордоном здійсню�

ється також з метою використання іноземних прав як самостійного об'єкта

комерційних операцій у зовнішній торгівлі. Одержання іноземного патенту є

базою для продажу запатентованих винаходів та, що ще важливіше, укладання

ліцензійних договорів на їхнє використання [11].

Патентування винаходів в іноземних державах використовується, зреш�

тою, як засіб патентного блокування діяльності конкурентів, аби стримати їх�

ній технічний розвиток і витіснити з поля конкуренції. Метод патентної бло�

кади полягає в придбанні патентних прав у конкретній державі та систематич�

ному патентуванні кожного наступного удосконалення об'єкта, який охоро�

няється.

Запропонований для патентного захисту об'єкт повинен мати, як прави�

ло, більш високі техніко�економічні показники супроти найкращих зразків

того самого призначення. Інакше кажучи, об'єкт, що патентується, має витри�

мати конкуренцію під час реалізації в процесі експорту товарів, експортних
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поставок, при виготовленні його зарубіжними фірмами чи використанні на

зарубіжних підприємствах. Тому, вирішуючи питання про патентування вина�

ходів за кордоном, необхідно, передусім, звернути увагу (з критичною оцін�

кою) на практичну значущість винаходу, його вплив на техніко�економічні ха�

рактеристики машин, технологічного процесу та інших об'єктів, де його ви�

користано, тобто, визначити технологічний рівень об'єктів, у яких винахід бу�

де застосовано. Цю оцінку варто зробити, враховуючи ще й сучасні досягнен�

ня, особливо представлені у патентах, вивчивши діяльність фірм�конкурентів,

які займаються аналогічними розробками, і спрогнозувавши перспективи

розвитку їхніх досліджень [2].

Як правило, патентування в іноземних державах не має визнаватися до�

цільним, якщо патент можна легко обійти: наприклад, конструктору інозем�

ної фірми вдається скористатися ідеєю винаходу і знайти інший, рівноцінний

запатентованому конструктивний варіант, а ця фірма може навіть запатенту�

вати такий варіант. Інколи об'єктом патентного захисту (за умови його патент�

ноздатності) може бути такий об'єкт, використання якого надто важко чи

навіть неможливо проконтролювати: наприклад, хімічні та деякі інші процеси

(способи) виробництва, оскільки цех заводу є недоступним для огляду. У

такому разі доцільність патентування вважається сумнівною.

Пропозиції про патентування винаходів в іноземних державах мають

містити обґрунтовані докази доцільності патентування і вибору країн, де їх

варто патентувати. Кожен винахід, запропонований для патентування, має

бути якомога скоріше освоєним промисловістю. Для цього підприємствам, які

патентують свої досягнення, необхідно вжити активних заходів для викорис�

тання винаходів в Україні, оскільки без промислового втілення винаходу не

може бути ні експорту, ні вигідно проданої ліцензії.

Подавати заявки на патенти в іноземні держави можна через Український

інститут промислової власності (Укрпатент), Європейське патентне відомст�

во, Євразійське патентне відомство, Міжнародне бюро Всесвітньої організації

інтелектуальної власності. Ці відомства, уповноважені приймати міжнародні

заявки, користуючись можливістю, яку надає Договір про патентну коопера�

цію. Подати заявки можна і безпосередньо до країни патентування.

Отже, економічна ефективність придбання ліцензій має визначатися з

урахуванням ефекту, який досягається у ліцензіатів та у споживачів ліцензій�

ної продукції. Це є основною вимогою до оцінки економічної ефективності

закупівлі ліцензій. Існує ще ціла низка вимог до ефективності ліцензійних до�

говорів, які мають забезпечувати безперечність і переконливість висновку про

перевагу того чи іншого варіанта нової техніки через придбання ліцензії або на

базі власних досліджень і розробок. Для оцінки необхідно врахувати достатню

кількість чинників, умов і наслідків.

До основних методів (пасток), до яких вдаються охочі одержати однобіч�

ний зиск від ліцензійного бізнесу належать такі.

Змішування назви і суті договору (контракту). Назва договору досить

жорстко визначає необхідність і зміст окремих вміщених до неї статей (умов,

положень). Вони мають бути чіткими, однозначними і такими, що не допуска�

ють різночитання, суб'єктивного тлумачення. Практика показує, що часто
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зустрічаються випадки умисного змішування назви і суті різнорідних догово�

рів (угоди про конфіденційність, опціонного чи ліцензійного контракту, конт�

ракту з передачі ноу�хау, договору про передачу права на використання товар�

ного знака, лізингу тощо).

Як правило, таку дію розраховано на одержання однобічних переваг, на

необізнаність другої сторони з усіма нюансами укладання різних контрактів.

Бажаний ефект досягається за рахунок того, що між назвою і суттю договору

закладаються протиріччя, окремі пункти пропускаються, а інші спотворюють�

ся або зазначаються розпливчасте. Зазвичай це найважливіші пункти, які сто�

суються прав сторін на виробництво продукції в третіх країнах, використання

зазначених у контракті прав після завершення терміну дії чи розривання

контракту, розмірів виплат, роялті тощо.

Необхідно уникати змішування назви і суті договору, а якщо цього не

можна зробити через небажання другої сторони, варто ретельно аналізувати

текст, консультуючись з кваліфікованими фахівцями.

Мінімізація тексту договору. Покупець наполягає на лаконічному харак�

тері контрактів і договорів, які містять мінімум пунктів і мінімум тексту. Але

те, що неконкретне обумовлено і нечітко зафіксовано, не регулюється право�

вими зобов'язаннями сторін. Природно, що сторони будуть трактувати деякі

пункти суб'єктивно, на свою користь, отже, виграє більш досвідчена й обізна�

на з тонкощами ринку та юрисдикцією сторона. Здебільшого коротко викла�

даються основні пункти: права на власність, розміри й терміни гарантованих

платежів тощо. У договорі має бути якраз стільки тексту, скільки необхідно і

достатньо для надійного забезпечення економічних і правових інтересів

кожної зі сторін. 

Замовчування окремих пунктів договору. Якщо яке�небудь важливе питан�

ня пропущено і не зазначено в договорі, то сторони вільні від зобов'язань з

цього конкретного питання.

Професіональний аналіз тексту договору в таких випадках дає змогу ви�

значити, які саме зобов'язання партнера «випадково» не обумовлено, і отже,

отримати уявлення про наміри партнера, спрогнозувати його подальші дії. Як

правило, «забувають» про фінансові зобов'язання, про права на інтелектуаль�

ну власність у країні майбутнього виробника продукції або в третіх країнах

майбутнього експорту. А це означає, що коли після передачі технології ліцен�

зіат розірве договір, то ліцензіар, який не володіє патентними правами, зали�

шиться ні з чим. Тому професіональний аналіз тексту договору є необхідним.

Слід пам'ятати, що відсутність неодмінних взаємних зобов'язань приносить,

як правило, неабиякі вигоди тій стороні, яка має більше досвіду і краще знає,

як його використовувати для одержання бажаних переваг.

Використання предмета ліцензії довше обумовленого в договорі (згоді, конт&
ракті) терміну. Ліцензіат для досягнення цієї мети вживає таких заходів:

� не допускає внесення до угоди умови про припинення виробництва

продукції за ліцензією по закінченні терміну договору (іноді готовий навіть за�

платити за це ліцензіарові додатково);

� наполягає на внесенні до договору умови про можливість його продов�

ження;
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� визначаючи термін дії договору, враховує той період дії патенту, що зали�

шився, а також термін морального старіння розробки.

Практика показує, що нерідко патентовласники відмовляються від під�

тримання чинності своїх патентів після 3�го – 4�го року їх одержання. У межах

реалізації ліцензійного договору фактично відбувається передача ліцензіатові

не лише права користування науково�технічним досягненням, але і частини

власності на нього, тобто відбувається безповоротна передача частини влас�

ності на ОПВ. Припинення дії договору за ініціативи ліцензіата. Ліцензіат

прагне зафіксувати своє право залишити у себе всю отриману технічну доку�

ментацію після припинення терміну дії договору, а також право без будь�яких

обмежень використовувати, виробляти і продавати продукцію за ліцензією,

використовувати технологічний процес, ноу�хау з усіма можливими вдоскона�

леннями до них, як отриманими від ліцензіара, так і введеними ліцензіатом

самостійно. Якщо таке право випливає із суті договору, то можна очікувати

його розривання без істотного для ліцензіата збитку. Варто ретельно аналізу�

вати текст договору на предмет блокування можливості передчасного його

розривання з користю для ліцензіата.

Відсутність попередньої угоди про конфіденційність. Передача документа�

ції, так само як і технічної інформації, без попередньої угоди про конфіден�

ційність призведе до несанкціонованої передачі цієї інформації третім особам.

Сторона, котра одержала інформацію для ознайомлення, не матиме при цьо�

му жодних правових зобов'язань. Контрагент намагається розширити тлума�

чення пунктів про передачу інформації, необхідної для ознайомлення, вима�

гає розкриття ноу�хау й сутності винаходів, надання результатів випробувань і

характеристик (параметрів) технології на стадії узгодження договору про кон�

фіденційність. Це може призвести до того, що необхідності в такому пункті

ліцензійного договору чи угоди про передачу ноу�хау для контрагента не буде.

До складання договору (угоди, контракту) про надання ліцензії на ОПВ (у

тому числі і на ноу�хау) доцільно попервах укласти угоду про конфіденцій�

ність. До її укладення бажано передавати тільки рекламну інформацію, що не

розкриває ні суті винаходів, ні змісту ноу�хау.

Технічна допомога ліцензіатові в освоєнні виробництва продукції за лі�

цензією може здійснюватися шляхом:

� допомоги ліцензіара в навчанні персоналу ліцензіата методам і прийо�

мам роботи, що стосується виробництва продукції. Ліцензіар зобов'язується

приймати фахівців ліцензіата на своїх підприємствах, а також на підприємст�

вах своїх субпостачальників і клієнтів, які виробляють цю продукцію, її вузли

та деталі чи інші напівфабрикати;

� безпосередньої роботи фахівців ліцензіата на виробничих ділянках, у ла�

бораторіях і випробувальних центрах ліцензіара;

� відрядження (на прохання ліцензіата) протягом певного погодженого

терміну своїх фахівців для надання допомоги в освоєнні продукції на підпри�

ємствах ліцензіата. Обумовлюються чисельність і категорії фахівців, умови

оплати їхньої праці за перебування в країні ліцензіата. Усі витрати, пов'язані з

відрядженням цих фахівців, як правило, бере на себе ліцензіат.



Як свідчить практика, ліцензіат зацікавлений у тім, аби якомога більше

його фахівців різного профілю пройшли стажування у ліцензіара. Фахівці, які

відряджаються до ліцензіара, зазвичай, одержують інструкції про збір будь�

якими засобами додаткової інформації як технічного, економічного, так і ко�

н'юнктурного характеру. Крім того, фахівці ліцензіата, котрі стажуються у лі�

цензіара, одержують ноу�хау у вигляді знань, досвіду, навичок тощо, що не�

можливо повернути ліцензіарові по закінченні терміну дії ліцензійного дого�

вору. Про це має знати і пам'ятати ліцензіар, приймаючи «гостей». Але і ліцен�

зіар з тієї самої причини зацікавлений, аби його фахівці попрацювали на під�

приємствах ліцензіата (це дає можливість забезпечити своїх фахівців роботою

і допомогти поліпшити їхнє матеріальне становище). У процесі надання тех�

нічної допомоги ліцензіатові мусять бути збалансованими інтереси ліцензіара

і ліцензіата за принципом «фіфті�фіфті».

Патенти відіграють вагому роль у фінансовій і економічній політиці як цілих

держав, так і окремих дрібних або великих підприємств, оскільки це одна з до�

зволених державою монополій. Винахід, який охороняється патентом, дає мож�

ливість не лише зменшити витрати виробництва, а й виступити на ринку з новим

товаром монопольно, під державною охороною. Таким чином в сучасному світі

патент є одним з найважливіших засобів конкурентної боротьби за ринки.

Це робить оволодіння патентно�ліцензійною наукою і навичками ліцен�

зійної торгівлі широким колом керівників українських фірм, підприємців,

розробників нової техніки, комерсантів. Адже невідкладним завданням па�

тентно�ліцензійною безграмотністю вітчизняних власників об'єктів техніки

успішно користуються їхні закордонні конкуренти.
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На сучасному етапі науково�технічного прогресу знання стають основ�

ним капіталом, який визначає динаміку розвитку науки і виробництва. Поси�

лення ролі інтелектуальної праці у виробничому процесі призводить до все

більшого значення дослідницької діяльності та винахідництва як для розвитку

окремо взятої економіки, так і людської цивілізації в цілому. 

Процеси глобалізації поширюються на всі сфери діяльності, в тому числі

і на винахідництво, однак вони за своєю природою є складними і суперечли�

вими. Будучи сполучною ланкою між фундаментальними науковими відкрит�

тями та масовим промисловим виробництвом, винахідництво є сегментом

діяльності, який визначає статус і місце кожної країни у світовій економічній

системі. У зв'язку з цим особливої ваги набувають дослідження географічного

розподілу патентної діяльності, яка є індикатором розвитку дослідницько�ви�

нахідницької діяльності. Для України, безумовно, важливим є ефективне інте�

грування в міжнародний ринок патентів та винаходів для того, щоб не тільки

користуватися винаходами, патенти яких перебувають у власності суб'єктів ін�

ших країн, а розвивати власну винахідницьку та патентну активність. Така ін�

теграція не можлива без виваженої і послідовної підтримки державою вина�

хідництва та патентної діяльності, про що наголошується в низці робіт [1; 2; 4;

6]. Для того, щоб така державна підтримка була ефективною, необхідне враху�

вання реалій сьогодення в розвитку світового ринку патентування. 

Сучасний стан розвитку цивілізації характеризується посиленням міжна�

родної співпраці в усіх сферах. Хоча, як наголошується в [2; 6], процеси інтер�

націоналізації у сфері науково�дослідних робіт та винахідництва є менш ін�

тенсивними, ніж у торгівлі, фінансах. Проте, як зазначає В.Л. Іноземцев [3], у

сучасному світі цивілізаційний простір розподілено на «еліту» і периферію.

При цьому розрив між частинами світу особливо помітний у сфері нових тех�

нологій. Показники патентної діяльності вказують на те, що розподіл її інтен�

сивності є відображенням загальної поліцентричної моделі світу з централь�

ною триполюсною сферою: США, Європа, Японія (для позначення даного ре�

гіону в науковій літературі все частіше вживають термін «triad») та рештою сві�

ту [9]. Крім цього, вказаний регіон патентної діяльності контролює більше

85% усіх патентів [3, 240], через що патенти, які зареєстровано в цьому трипо�

люсному регіоні, позначаються як «triadic patent families», щоб підкреслити їх�

ню належність до центральної частини простору винахідницької діяльності.

Виходячи з того, що різні країни мають неоднаковий рівень розвитку, ло�

гічно припустити, що науково�дослідна та винахідницька діяльність концент�

рується в розвинутих країнах. Адже на сучасному етапі розрив між багатими і

бідними країнами посилюється не тільки і стільки за рахунок валових показ�

ників, як за рахунок якісних чинників – розвитку технологій. Слід зазначити,

що в основі кожної нової технології перебуває один або серія винаходів, тому

країни, які використовують більш нові технології, мають у власності своїх су�
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б'єктів значно більшу кількість патентів на винаходи, ніж країни з низькотех�

нологічним виробництвом. Щоб підтвердити цю тезу, слід проаналізувати ре�

гіональний розподіл реєстрації патентів на винаходи та власності на патенти.

Розглянемо реєстрацію патентів на винаходи у трьох найголовніших уста�

новах, які фіксують авторські права у сфері винахідницької діяльності: Амери�

канського патентного офісу (United State Patent and Trade Mark Office –

USPTO), Європейського патентного офісу (European Patent Office – ЕРО) та

Японського патентного офісу (Japanese Patent Office – JPO). Число патентів,

зареєстрованих в EPO зросли від майже 60000 в 1991 р. до 110000 в 2002 р., ана�

логічно в USPTO від майже 107000 в 1991 р. до 221000 в 2002 році [9]. 

Загальна динаміка реєстрації патентів на винаходи, контрольовані краї�

нами, які входять в «triad» наведена на рис. 1. На рис. 1 дані наведено за пер�

шою датою подачі патентної заявки (priority data), всі індикатори засновані на

доступній інформації до грудня 2005 р., оскільки існує часовий зсув між датою

подання патентної заявки і датою реєстрації патенту. В цьому аспекті слід за�

значити, що в Україні статистичні дані щодо виданих патентів наводяться за

датою видачі патенту, тому дані за виданими патентами у 2005 р. відображають

видані патенти за «priority data» станом 2000–2002 рр. (виходячи з того, що се�

редній термін розгляду патентних заявок та експертизи становить 5–6 років).

Рис. 1. Динаміка річної реєстрації патентів, які контролюються
країнами «triads» [9]

Динаміка даних, що наведені на рис. 1, не відображає значне прискорен�

ня розвитку світового ринку винаходів, які підтверджено патентами. В окремі

періоди динаміка зареєстрованих патентів була досить високою, але трива�

лість таких періодів не більша 3–4 роки. Крім того, як видно з рис. 2, в окремі

періоди темпи приросту кількості запатентованих винаходів у країнах «triads»

були близькими до нуля, або навіть від'ємними, що свідчить про зменшення

патентної активності у головних регіонах винахідницької діяльності, а отже, і

у світі в цілому. 

На сучасному етапі необхідно відзначити певне пожвавлення патентної

активності в 2006 р. [9]. Існування додатного тренду в кількості щорічно реєст�
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рованих патентів на винаходи та те, що в більшості періодів динаміка реєстра�

ції патентів була додатною (рис. 2), дозволяє зробити висновок про поступове

збільшення інтенсивності винахідницької діяльності за останні два десятиріч�

чя без суттєвого прискорення даного процесу. При цьому дещо вища динаміка

патентної активності спостерігається у Японії при зниженні даного показника

в країнах ЄС та США (рис. 3).

Рис. 2. Динаміка реєстрації патентів на винаходи в країнах «triads» [9]

Рис. 3. Динаміка патентної активності в основних регіонах «triads» [9]

Як видно з рис. 3, кількість патентів, щорічно зареєстрованих у США, є

найвищою, починаючи з 1999 року. До цього часу, за винятком 1989–1990 рр.,

найбільше патентів реєструвалося у Європі. В Японії кількість щорічно заре�

єстрованих патентів залишалася найменшою в регіонах, які належать до «tri�

ads», однак вона продовжує лінійно зростати, на противагу сповільненню

(США) і навіть зменшенню (ЄС) щорічної кількості зареєстрованих патентів

на винаходи в країнах «triads». 
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Щоб проаналізувати патентну активність, доцільно розглянути кількість

патентів на 1 млн. населення (рис. 4). 

Рис. 4. Число патентів на 1 млн. населення [5; 9]

Серед регіонів «triads» найвищий, нормований показник патентної актив�

ності у Японії, майже в три рази цей показник є нижчим для ЄС і в два рази –

для США. Серед окремо взятих країн є найвищий показник у Швейцарії.

Таким чином, центром патентної активності при нормуванні на кількість

населення в «triads» є Японія. Зазначимо те, що Україна за даним показником у

два рази перевищує ЄС і на 22% США, однак при цьому не належить ні до цент�

рів патентної активності у світовому розрізі, ні до країн із переважаючим висо�

котехнологічним виробництвом. Це вказує на те, що у даному випадку спостері�

гається певна аномалія, яка полягає в тому, що велика кількість патентів, які

реєструються в Україні, не впливає на технологічний рівень виробництва. Де�

тальний аналіз цієї проблеми виходить за межі даної статті, оскільки потребує

окремого дослідження, тому обмежимося лише констатацією того, що патентна

і винахідницька діяльність в Україні має якісні відмінності від процесів у розви�

нутих країнах, які зумовлюють її низьку загальноекономічну ефективність. 

Рис. 3 не відображає цілком повну картину контролю за патентами, оскільки

в «triads» спостерігається висока взаємопроникність реєстрації патентів, коли во�

ни, контрольовані суб'єктами однієї із зони «triads», реєструються в іншій (рис. 5).

Якщо розглядати розподіл контролю зареєстрованих патентів в цілому по

«triads», то всі три регіони даної зони можна порівняти за числом контрольо�

ваних патентів (США – 35,6%, ЄС – 31,5%, Японія – 25,6%). Це досягається

завдяки тому, що в Японії реєструються переважно патенти, заявки на які по�

дані резидентами, меншою мірою суб'єктами ЄС і незначною мірою – США.

На противагу цьому в ЕРО та UPSO реєструється значна кількість патентів,

контрольованих японськими суб'єктами. Таким чином, всередині «triads»

спостерігається асиметрія взаємопроникності винахідницької діяльності.

Дана асиметрія полягає в експансії з боку японських суб'єктів винахідницької

діяльності патентування своїх винаходів у Європі та США при значній закри�

тості Японії для патентування іноземних патентів. 

При розгляді ЕРО та UPSO помітно, що питома вага патентів, контрольо�

ваних суб'єктами США і зареєстрованих в Європі, є значно вищою ніж анало�

гічний показник для патентів, контрольованих суб'єктами ЄС і зареєстрова�

них у США. В той же час частка патентів, контрольованих іншими країнами,
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які реєструються в усіх регіонах «triads» є незначною (7,3%). Це вказує на від�

носно високу патентну взаємопроникність регіонів «triads» (за наявності ви�

щевказаної асиметрії щодо Японії) і закритість їх для реєстрації патентів,

контрольованих суб'єктами інших країн. З них, за питомою вагою патентів,

зареєстрованих у «triads», виділяються Швейцарія – 1,8%, Канада – 1,3%, Пів�

денна Корея – 1,2%, Австралія – 0,7%, Ізраїль – 0,8%, Китай – 0,3%. На реш�

ту світу припадає менше 1,3% патентів, зареєстрованих у «triads» [9].

Рис. 5. Питома вага регіонів в основних центрах
реєстрації патентів на винаходи [9]

Однак, вищезазначене не свідчить про відмежування зони «triads» від

решти світу у винахідницькому просторі. Суб'єкти винахідницької діяльності,

які є резидентами країн «triads», досить активно патентують свої винаходи за

межами «triads». Так, наприклад, 62% патентів Російської Федерації перебува�

ють у власності або співвласності з іноземними резидентами, переважно з

країн «triads». В Україні ситуація дещо інша, але питома вага патентів, які на�

лежать «triads», є достатньо помітною (табл. 1).

До 2005 р. питома вага патентів «triads», зареєстрованих в Україні, перебу�

вала на рівні 10%, однак у 2005 р. даний показник зріс більше ніж у 2,5 раза. До

речі, це викликано не стільки різким зростанням патентної активності інозем�

них суб'єктів в Україні, скільки змінами в законодавстві, згідно з якими при�

пинено видачу деклараційних патентів [7] (патентів без проведення серйозної

експертизи). Як з'ясувалося, більшість патентів, які видавалися вітчизняним

суб'єктам, належали саме до останніх, що, відповідно, призвело до скорочен�

ня виданих патентів на винаходи більше ніж у два рази. Наслідком цього стало

значне збільшення питомої ваги іноземних патентів, у тому числі й патентів,

які належать «triads» у загальній кількості патентів, виданих в Україні.

Висока частка патентів, які перебувають у власності країн «triads» і у най�

більшій за населенням країні світу – Китаї (рис. 6).

У Китаї, як проілюстровано на рис. 6, частка патентів, які перебувають у

власності суб'єктів країн «triads», перевищує 50%. У цей же період в інших

країнах (за винятком суб'єктів�резидентів) – лише 8%. 

Таким чином, можна зробити висновок про наявність асиметрії у патент�

ній активності між «triads» та рештою світу. Дана асиметрія виявляється в тому,
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що в країнах, які не належать до «triads», частка запатентованих винаходів су�

б'єктів країн «triads» є значною, тоді як у самих «triads» питома вага зареєстро�

ваних винаходів суб'єктів інших країн незначна. 

Таблиця 1. Розподіл виданих в Україні патентів на винаходи по країнах [5, 345]

Рис. 6. Розподіл по країнах патентів, зареєстрованих у Китаї
станом на кінець 2005 р. [9, 40]

У середньому в 2000–2002 рр. (за датою подання заявки) 15,8% усіх вина�

ходів, зареєстрованих в EPO, перебували у власності або у співвласності з іно�

земним резидентом, що значно вище рівня 1990–1992 рр. (10,8%). Особливо

значною є питома вага патентів в іноземній власності (співвласності) в Люк�

сембурзі, Російській Федерації, Угорщині і Сінгапурі, де 50% або більше запа�

тентованих в цих країнах винаходів (представлених в EPO) перебувають у іно�

земній власності або співвласності (рис. 7).

Японія і Корея в даному аспекті є менш інтернаціоналізованими, оскіль�

ки у цих країнах менш ніж 10% національних патентів, представлених в EPO,

перебувають у іноземній власності (співвласності). Дане явище можна пояс�

Âèäàíî ïàòåíò³â íà âèíàõîäè, îä.  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Âñüîãî 1294 5772 11670 9178 10983 9907 3719 
Óêðà¿íà 619 4921 10412 7825 9675 8720 2455 
²íîçåìí³ ïàòåíòè  675 851 1258 1353 1308 1187 1264 
Êðà¿íè «triads» 537 695 1009 1122 1110 970 1000 
ó òîìó ÷èñë³ :        
ÑØÀ 135 170 296 373 313 298 305 
ßïîí³ÿ 19 30 27 24 22 14 24 
ªÑ 399 504 705 720 765 634 672 
â òîìó ÷èñë³         
Í³ìå÷÷èíà 126 194 268 307 335 223 271 
Ôðàíö³ÿ 62 85 112 123 139 113 131 
²íø³ êðà¿íè  122 147 230 236 208 241 263 
ó òîìó ÷èñë³ :        
Øâåéöàð³ÿ  49 54 81 58 39 63 87 
Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ  42 35 64 87 76 70 65 
Ïèòîìà âàãà ³íîçåìíèõ ïàòåíò³â  52,16 14,74 10,78 14,74 11,91 11,98 33,99 
Ïèòîìà âàãà ïàòåíò³â «triads» 41,50 12,04 8,65 12,22 10,11 9,79 26,89 

ÑØÀ; 14%

ªÑ; 16%

ßïîí³ÿ; 24%

Êèòàé; 38%

²íø³ êðà¿íè; 8%
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нити наявністю мовних та культурних бар'єрів, а також низьким проникнен�

ням філіалів фірм�нерезидентів у зазначені країни.

Для більшості країн частка патентів, які перебувають у власності (спів�

власності) з іноземним резидентом, в 2000–2002 рр. була вищою порівняно з

початком 90�х років ХХ століття. Збільшення іноземної власності на патенти

спостерігалося у Франції, тоді як значне зменшення даного показника

відбулося в Індії і Сінгапурі. Для решти країн характерне помірне зростання

частки іноземної власності на патенти.

Якщо розглянути національність іноземних партнерів за власністю на па�

тенти, то для країн ЄС можна зробити висновок про транскордонний харак�

тер співробітництва в галузі винахідництва. Так, у більшості країн ЄС інозем�

ними власниками (співвласниками) є суб'єкти з інших країн ЄС, і меншою

мірою – США (але в цілому співробітництво відбувається з «triads»). 

Такі чинники, як мова, історичні зв'язки і географічна близькість відігра�

ють вирішальну роль в іноземній власності на місцеві винаходи. Наприклад,

Велика Британія – головна країна іноземного партнера за власністю на патен�

ти для Австралії, Ірландії, Південної Африки і Нової Зеландії. Саме такою го�

ловною країною президентства іноземного співвласника на патенти для Данії

є Фінляндія і Норвегія, тобто інші північні європейські країни. 

Однак, є деякі винятки з транскордонного характеру співробітництва у

сфері винахідництва: для Люксембургу найбільша частка патентів перебуває у

власності суб'єктів США; Ірландія, Велика Британія та ЄС мають найбільшу

частку в іноземній власності на патенти в Російській Федерації. Таким винят�

ком слід вважати низьку частку сусідніх країн у власності на патенти і в Украї�

ні. Найбільшу частку в іноземній власності на патенти в Україні, видані в

2005 р., мають США (305 патентів) та Німеччина (271 патент), тоді як Росія –

65 патентів, Білорусія – 5 патентів, Польща – 3 патенти [5, 345].

Проаналізуємо інший бік міжнародної співпраці у сфері співробітництва

– частку винаходів, зроблених за кордоном. 

Найбільш високий показник у малих, відкритих економіках. Наприклад,

майже 80% з усіх винаходів, які перебувають у власності резидентів Люксем�

бурга, були зроблені за кордоном. Ця частка також висока в Швейцарії

(48,7%) та Ірландії (48,0%) (рис. 8). Найменш інтернаціоналізовані в даному

аспекті Японія, Корея, Італія і Іспанія.

Слід зазначити значне збільшення в загальному обсязі національної

власності на патенти винаходів здійснених за кордоном протягом 90�х років

ХХ століття. Ця частка зросла від 10,8% з усіх патентів EPO в 1990–1992 рр. до

15,8% в 2000–2002 рр. [9, 27].

Щодо винаходів, які перебувають у власності місцевих суб'єктів господа�

рювання, справедливою є теза про переважно транскордонний характер спів�

праці у сфері винахідництва. Так, спільна мова, історичні зв'язки і географічна

близькість відіграють важливу роль у виборі країни партнера для здійснення

дослідницько�винахідницької діяльності місцевими суб'єктами господарю�

вання. Наприклад, Велика Британія – головна країна, де здійснюють дослід�

ницько�винахідницьку діяльність суб'єкти з Канади, Ірландії, Південної Аф�

рики, Сінгапуру, Нової Зеландії і Сполучених Штатів.
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Ще одним індикатором міжнародної співпраці в дослідницько�винахід�

ницькій діяльності є частка винаходів, здійснених у співавторстві з іноземни�

ми партнерами. Загалом, частка таких винаходів є досить помітною (рис. 9).

Так, 55,4% патентів із Люксембургу мають як мінімум одного винахідника

з іншої країни. Російська Федерація, Сінгапур, Угорщина і Бельгія також ма�

ють високу частку патентів з іноземними співавторами. Найбільш автоном�

ною в даному аспекті є Японія (3,0%). У сфері співавторства знову виявляєть�

ся транскордонний характер співпраці винахідників із різних країн. Так, для

більшості європейських країн іноземними співавторами на винаходи є рези�

денти інших країн ЄС, для Канади – США, для Сінгапуру і Китаю – Японія. 

Участь України в міжнародних процесах патентної діяльності можна оці�

нити за кількістю охоронних документів, які отримано в патентних відомствах

інших країн (табл. 2).

Рис. 9. Питома вага запатентованих винаходів
з іноземними співавторами [9]

Таблиця 2. Кількість охоронних документів на винаходи, отриманих
у патентних відомствах інших країн вітчизняними суб'єктами

Як видно з табл. 2, для України питома вага патентів, зареєстрованих за кор�

доном є незначною, хоч і зросла в 2005 році. Однак, це відбулося не стільки за ра�

хунок збільшення числа патентів на винаходи, охоронні документи, на які отри�

мано в патентних відомствах інших країн, скільки за рахунок зменшення загаль�

ної кількості патентів в Україні і припинення реєстрації деклараційних патентів.

При цьому майже всі закордонні патенти українських резидентів, зареєстровані

в Росії (155 патентів у 2005 р. або 93% патентів зареєстрованих за кордоном). 
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Ці дані свідчать про те, що Україна не задіяна у процесах міжнародного

співробітництва, тому асиметрія в реєстрації винаходів проявляється особли�

во сильно. Так, в Україні в 2005 р. зареєстровано 1000 патентів суб'єктів «tri�

ads», але в самих країнах «triads» зареєстровано лише 2 патенти на винаходи,

які належать Україні (в США). За таких умов Україна є споживачем іноземних

винаходів і, відповідно, високих технологій, створених на їх основі. 

Підсуиовуючслід зазначити, що на сьогодні спостерігається інтернаціо�

налізація винахідницької діяльності, даному процесу притаманна певна аси�

метрія. Винахідницька діяльність і, відповідно, патентна активність концент�

руються всередині трикутника ЄС, США, Японія («triads»). Це спричиняє все

більшу залежність розвитку країн, які не входять у «triads», у використанні но�

вітніх досягнень науки і техніки. Існує асиметрія всередині самої «triads». 

Асиметрія патентної активності є проблемою і для України, де частка па�

тентів у іноземній власності є високою, тоді як аналогічний показник для па�

тентів, які перебувають у власності українських резидентів і зареєстровані за

кордоном, є дуже низьким. Проблемою для досліджень у цьому напрямку за�

лишається відсутність статистичних спостережень щодо співавторства україн�

ських винахідників з іноземними авторами як у винаходах запатентованих в

Україні, так і у винаходах, патенти на які реєструються в інших країнах. Від�

сутність достовірної інформації не дозволяє адекватно оцінити рівень інтегро�

ваності України в міжнародне винахідництво, а отже, і в міжнародні іннова�

ційні процеси. Тому уряду, насамперед, необхідно забезпечити відповідність

інформаційних даних міжнародним стандартам.

Потребує окремих детальних досліджень також та особливіть патентної

активності в Україні, що всупереч закономірностям світового розвитку спос�

терігається активізація співпраці не з сусідніми країнами, а з США, Німеччи�

ною та деякими іншими країнами далекого зарубіжжя. Без впорядкування цих

процесі на державному рівні Україна не зможе посісти належне місце в

світовому господарстві.

1. Барчук Ж. Інформаційно�патентне забезпечення в Україні: сервісні можливості // Вісник

Книжкової палати України.– 2002.– №2. – С. 31–34.

2. Варгатюк А.П. Винахідницька творчість та патентна активність як передумови трансферу

технологій та комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності // Проблеми науки.–

2004.– №4. – С. 41–51.

3. Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следст�

вия. – М. : Экономика, 2003.

4. Малярчук О.Б. Інвестиційно�інноваційна політика держави // Вісник Ін�ту економічного

прогнозування НАН України.– 2004.– №1. – С. 13–16.

5. Наукова та інноваційна діяльність і Україні: Статистичний збірник за 2005 рік. – К.: ІВЦ

Держкомстату України, 2006.

6. Отрішко О.В. Патентна система України – складова частина міжнародної системи охоро�

ни промислової власності // Математичні машини і системи.– 2002.– №2. – С. 138–155.

7. Пасічник Л. Інновації у сфері охорони промислової власності: нові види патентів // Науко�

ві праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.– 2004.– Вип. 13. – С. 237–243.

8. Цибульов Т.М., Пирятинська С.Ф., Лукомський В.Г., Дмитрієва О.С. Винахідницька актив�

ність в Україні та США за галузями промисловості // НТІ.– 2000.– №2. – С. 38–41.

9. Compendium of patent statistics: 2005. – ОЕСD, 2006.

10. The direct way to protect your innovation // www.european�patent�office.org.

Розділ ІV. Проблеми становлення господарського комплексу України в умовах глобалізаціїРозділ ІV. Проблеми становлення господарського комплексу України в умовах глобалізації 177

КОЛЕКТИВНА НАУКОВА МОНОГРАФІЯКОЛЕКТИВНА НАУКОВА МОНОГРАФІЯ



Забезпечення стійких темпів економічного розвитку є найактуальнішим

завданням для переважної більшості країн світу. За 1951–2000 рр. ВВП на ду!

шу населення в розвинених країнах збільшився більш ніж в 3,5 рази, а в решти

країн світу тільки в 2,5 рази, в тому числі країн, які розвиваються – в 3,1 рази

[8]. Вже в середині 1990!х років частина з країн, які розвиваються, зуміли в ко!

роткі терміни здійснити індустріалізацію виробництва та стати членами прес!

тижного клубу лідерів світової економіки. Крім того, існують прогнозні розра!

хунки, які свідчать, що співвідношення розвинених країн та країн, які розви!

ваються (насамперед, країн Азії) в загальному обсязі ВВП буде змінюватися не

на користь розвинених країн. У 2000 р. 44% від загального обсягу ВВП припа!

дало на США, Західну Європу, Канаду та Австралію, а 24% на країни Азії (без

Японії, країн Близького та Середнього Сходу). Однак, уже в 2015 р. на зазна!

чені країни буде припадати 38%, а в 2025 – 20–30% ВВП; тоді як на країни, які

розвиваються – 31% у 2015 р. та 55–60% у 2025 році [4]. Досвід країн, що роз!

виваються, ставить під сумнів навіть ту закономірність, яка спостерігалася

протягом багатьох років: темпи росту ВВП країни, котра досягає певного рів!

ня розвитку, сповільнюються. 

За таких умов вибір стратегії інтеграції господарства України і глобалізо!

вану економіку має велике значення. Нині в Україні немає не лише чіткої

стратегії інтеграції у світогосподарську систему, а й розуміння того, за рахунок

яких чинників забезпечується позитивна економічна динаміка в інших краї!

нах. Складність процесів інтеграції полягає ще й у тому, що поки Україна ви!

значає стратегічні орієнтири інтеграційної стратегії, у світовій економіці від!

буваються постійні зміни. А тому визначати сучасні позиції України у світо!

господарських процесах необхідно не лише щодо розвинених країн, а і до все

більшої кількості країн, які розвиваються. 

Світова економіка, починаючи з 2001 р., ввійшла у фазу економічної ре!

цесії (табл. 1). Дані табл. 1 свідчать про існуючі відмінності в темпах росту

ВВП двох груп країн: розвинених та країн, які розвиваються. Для встановлен!

ня причин різних темпів економічної динаміки спробуємо узагальнити основ!

ні відмінності, які існують між цими двома групами країн.

Основні принципові відмінності між розвиненими країнами та країнами,

що розвиваються, на нашу думку, такі:
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Розділ V. 

Стратегія входження України
у глобальну економіку

5.1. ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛІ
РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ



! розвинені країни перебувають на постіндустріальній стадії розвитку, а

переважна більшість країн, що розвиваються, ще не вирішили проблеми інду!

стріалізації;

! процес інтеграції господарюючих суб'єктів (об'єднання та поглинання)

призвів до укрупнення первинної ланки виробничого процесу – підприємства

та забезпечив значну концентрацію капіталу в межах транснаціональних кор!

порацій (ТНК). Однозначне лідерство закріпилося за підприємствами з роз!

винених країн. Так, за даними журналу «Fortune» [11] в 2004 р. серед найбіль!

ших компаній світу налічувалось зі 100 всього 5, а з 500 – 34 підприємства з

країн, що розвиваються;

! лідерство в сучасній світовій економіці визначається технологічним рів!

нем розвитку підприємств, господарств. Із 50 макротехнологій, які забезпечу!

ють конкурентне виробництво, на високорозвинені країни припадає 46 [3,

144] і лише 4 є в розпорядженні країн, що розвиваються;

! корпорації розвинених країн є абсолютними лідерами за обсягами фі!

нансування науки. Так, за даними [2] витрати, наприклад, компанії «General

Motors» на дослідження та розробки ще в 1998 р. складали 7,9 млрд. дол. США.

Сучасні розрахунки експертів Організації економічного співробітництва та

розвитку [6] свідчать, що для створення одного нового товару необхідно ви!

трати на НДДКР приблизно 2 млн. дол. США. Конкурувати з такими підпри!

ємствами, які володіють сучасними технологіями і мають необмежені фінан!

сові можливості, дуже складно.

Таблиця 1. Темпи росту ВВП у групах країн за період з 1999 по 2005 роки, % [5; 9]

Необхідною умовою економічної динаміки є зростання попиту на продук!

цію, яку виготовляє країна як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринку.

Ідеальний варіант – це економічне зростання, яке підтримується комбінацією

ємного внутрішнього попиту та стабільного іноземного попиту. Для зростання

попиту на внутрішньому ринку необхідними є зростання доходів населення та

відсутність ринкових потрясінь. Зовнішній попит підтримується, насамперед,

конкурентоспроможністю національної продукції. А отже, глобальна економіка

безпосередньо зумовлює необхідність проведення в економіці країни структур!

них перетворень в напрямку збільшення обсягу виробництва конкурентоспро!

можної продукції. Для забезпечення достатньо стійких темпів економічної ди!

наміки необхідно зберігати хоча б мінімальні темпи росту внутрішнього попиту.
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Êðà¿íè, ãðóïè êðà¿í 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 
Ñâ³òîâà åêîíîì³êà  4,0 1,3 1,8 2,5 3,8 3,0 
Ðîçâèíåí³ êðà¿íè 3,5 1,0 1,3 1,7 3,0 2,3 
â òîìó ÷èñë³:       
ßïîí³ÿ 2,8 0,4 -0,3 1,4 2,6 1,8 
ÑØÀ 3,8 0,3 2,4 3,0 4,4 3,5 
Êðà¿íè ªÑ 3,6 1,7 1,1 0,9 2,1 1,5 
Êðà¿íè, ÿê³ ðîçâèâàþòüñÿ 5,4 2,4 3,5 4,7 6,4 5,4 
Êðà¿íè Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè ³ ÑÍÄ 8,1 5,6 4,9 6,9 7,5 6,0 
Óêðà¿íà 5,9 9,2 5,2 9,6 12,1 2,4 
* ïðîãíîç 
 



Це дасть можливість країні зменшити вплив несприятливих для вітчизняного

експорту кон'юнктурних умов. Якщо країні вдалось активізувати експортну

діяльність, то це стає запорукою стрімких, стрибкоподібних підйомів.

Основними причинами сповільнення темпів росту обсягу ВВП загалом у

країнах світу є гальмування економічного розвитку у США, яке не було ком!

пенсоване за рахунок динаміки країн ЄС та Японії. Це відбувається через зни!

ження темпів росту експорту та інертність внутрішнього попиту, яка зумовле!

на скороченням тривалості робочого тижня в окремих секторах і, відповідно,

скороченням заробітної плати, зростанням рівня безробіття. Враховуючи гло!

бальну експансію країн Азії, можна зрозуміти, чому розвиненим країнам про!

тягом останніх трьох років не вдається відновити внутрішній попит. Незважа!

ючи на ці негативні тенденції, слід констатувати, що розвинені країни мають

ємний внутрішній ринок, а тому відновлення економічної динаміки можливе

за рахунок як внутрішнього, так і зовнішнього ринку.

Економічна динаміка світової економіки останніх років стимулювалася за

рахунок більш високих темпів росту експорту. Так, серед розвинених країн

США характеризуються постійним зменшенням частки в загальному обсязі

експорту світу з 12% в середині 1990!х років до 9% в 2004 році. 

Експорт більш інтенсивно зростав у країнах, які розвиваються. Згідно з

оцінками експертів [9], відносний внесок цієї групи країн у глобальне зрос!

тання у 2003 р. складав 2/3, а в 2004 р. – 40–45%. Взагалі відбулося зростання

частки країн, які розвиваються, у світовому експорті: в 2004 р. вона складала

33,4%, порівняно з 27,7% десять років тому. Саме цим і пояснюється високий

внесок цієї групи країн в динаміку світового ВВП.

У країнах, які розвиваються, спостерігаються більш високі темпи росту в

експортних галузях. Оскільки на початкових етапах розвитку ці країни мають

обмежений внутрішній ринок, то намагаються забезпечити економічне зрос!

тання за рахунок експорту. Незважаючи на те, що ринок розвинених країн по!

требує продукції 5–6!го техніко!економічних укладів, яку ще не всі країни,

які розвиваються здатні виготовляти, а ринки продукції більш низьких техні!

ко!економічних укладів характеризуються високим рівнем конкуренції, ця

група країн намагається максимально активізувати експортну діяльність. З

1987 р. по 2003 р. щорічний приріст експорту з Китаю складав в середньому

18%. Для прикладу згадаємо, що з 1965 р. по 1985 р. приріст експорту з Півден!

ної Кореї складав в середньому 35% на рік. 

Основною причиною стрімкого зростання є те, що в 1960–1980!х роках

досить велика кількість країн, які розвиваються, стали на шлях ринкових

структурних реформ. Зміст реформ та програм їхньої реалізації розроблялися

міжнародними фінансовими установами. Однак, далеко не в усіх країнах було

отримано позитивні результати.

З точки зору здійснення реформ країни можна розділити на три групи:

1 група – країни Східної Азії, які здійснювали власні динамічні реформи;

2 група – країни Африки, які здійснюють програми реформ, розроблені

для них міжнародними фінансовими установами;

3 група – країни Латинської Америки, які здійснювали реформи, запропо!

новані міжнародними фінансовими установами, лише на початку перетворень.
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Філософія реформ, запропонованих міжнародними фінансовими устано!

вами, полягала в забезпеченні перерозподілу ресурсів країни в напрямку роз!

витку експортних галузей та поступовому відходу від розвитку галузей імпор!

тозаміщення. Такі цілі повинні бути досягнуті за рахунок відповідного розпо!

ділу інвестицій. Зміни в структурі інвестиційних стимулів повинні призвести

до приросту виробництва, диверсифікації, а також модернізації промислової

структури. 

Узагальнюючі світові приклади забезпечення економічного прориву (на!

приклад, Японія з 1957 р. по 1973 р.; Південна Корея, починаючи з 1965 р.;

Китай, починаючи з 1979 р., Індія – з 1980 р.) можна виділити дві основні мо!

делі та зумовлені ними стратегії індустріалізації країн, які розвиваються [8]:

1. Модель внутрішньоорієнтованого розвитку (Inward looking development).

2. Модель зовнішньоорієнтованого розвитку (Outward looking development).

Ці моделі запроваджували країни Латинської Америки та країни Східної

Азії. Результати виявилися різними [9].

У фарватері економічної динаміки країн Східної Азії були досить високі

темпи росту продуктивності праці. В Китаї з 1997 р. по 2000 р. щорічний при!

ріст цього показника взагалі був безпрецедентним – 14,7%. Це пояснюється

різким збільшенням притоку в Китай іноземних інвестицій та їхньою кон!

центрацією в промисловості. Обсяги іноземних інвестицій в Китай збільши!

лись з 11 млрд. дол. США в 1992 р. до 45 млрд. дол. США в 1997 р. та 53 млрд.

дол. США в 2003 році. В Китаї з 1991 р. по 2002 р. при середньорічних темпах

росту продуктивності праці в 12,2% реальна заробітна плата зростала всього на

6,8%. Така значна різниця між зростанням продуктивності праці та зростан!

ням реальної заробітної плати використовувалася виробниками:

! як різниця собівартості продукції та її ціни для вкладання капіталу з ме!

тою зміцнення своїх позицій;

! для відносного зниження цін на продукцію та закріплення за собою

частки ринку.

З іншого боку, як зазначається в праці [6], наявність дешевої робочої сили

не стимулює економічну зацікавленість підприємців у здійсненні технічного

переозброєння, що може заважати витісненню живої праці машиною.

Якщо в країні темпи росту продуктивності тісно корелюють з динамікою

реальної заробітної плати, то темпи росту ВВП і споживання є пропорційними. 

Однак, азіатські країни ніколи не намагалися досягти повної відповіднос!

ті темпів росту продуктивності праці та темпів росту реальної заробітної плати.

Фактично це і стало запорукою безперервного та швидкого економічного

зростання.

Позитивна динаміка росту продуктивності праці очікується за рахунок

структурних змін у господарствах, насамперед, Китаю та Індії. Безумовно цей

процес ускладнений тим, що сільськогосподарський сектор, не зважаючи на

світову тенденцію його скорочення, для цих країн буде зберігати велике зна!

чення ще протягом досить тривалого періоду часу. Саме в цьому секторі зай!

нято від 50 до 60% робочої сили.

Зазначені країни активно проводять економічні реформи, спрямовані на

прискорення процесу трансферту технологій та модернізації, і, відповідно, ви!
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робництва. Як результат, на розгортання певних галузей виробництва ці краї!

ни витрачають значно менше часу, ніж Японія чи Південна Корея. Саме тому

індустріальні країни все частіше починають відмовлятися від трансферту базо!

вих технологій, насамперед, в Індію та Китай.

Однак, такі позитивні зміни спостерігаються не у всіх країнах, що розви!

ваються. Контрастом для країн Азії, де дійсно розширення експортної діяль!

ності супроводжувалося швидким розширенням виробничих можливостей та

модернізації виробництва, є досвід, на жаль, переважної більшості решти

країн, які розвиваються (країни Африки та Латинської Америки). Значна

кількість цих країн зіткнулися з проблемою деіндустріалізації. Навіть Мекси!

ка, де відбулося динамічне зростання експорту, не змогла на цій основі забез!

печити модернізацію виробництва. Основною причиною такого стану було те,

що розширення експортної діяльності в країнах Латинської Америки відбува!

лося, насамперед, за рахунок галузей, які базувалися на видобутку й переробці

сировини та на забезпеченні складальних операцій, і лише в окремих випад!

ках – на виробництві машинотехнічної продукції. Галузі промисловості, які

були динамічними в період імпортозаміщення, не стали активними з точки

зору інвестицій, виробництва та експорту. Структура виробництва в країнах

Латинської Америки змінювалася не на користь власних високотехнологічних

виробництв. Завдяки розширенню масштабів діяльності ТНК в електронній

промисловості та автомобілебудуванні швидко виросли складальні вироб!

ництва. Однак, створювалися вони винятково з метою забезпечення ринку

збуту для своєї продукції, а не для стимулювання національного виробництва.

І все ж позитивні приклади розвитку власних конкурентоспроможних га!

лузей є. Наприклад, авіаційна промисловість у Бразилії. Цей вид виробництва

на початку реформ перебував на етапі завершення формування. Ринкові пере!

творення, вільна торгівля допомогли галузі стати більш ефективною. Обсяги

експорту бразильської авіаційної продукції зросли до 182 млн. дол. США в

1995 р., 1,7 млрд. дол. США в 1999 р. та 2,7 млрд. дол. США в 2000 році. Загаль!

ний висновок міжнародних експертів [10]: якщо це вдалося зробити в авіації,

то це можливо в будь!якій галузі.

Підсумовуючи, чинниками успіху країн, які здійснили прорив на світові

ринки в останні роки, сожнв виділити:

1. Уміле використання зовнішніх умов для забезпечення росту продуктив!

ності праці. 

2. Зміна структури промисловості, яка відбувалася завдяки урядовій полі!

тиці вибіркового «втручання», а не як автоматичний результат розвитку рин!

кових відносин. На етапі індустріалізації в тарифній політиці країни орієнту!

валися на протекціонізм і поступово зміщували її зміст у напрямку вільної

торгівлі. Держава активно продовжує застосовувати систему субсидій екс!

портного виробництва і сьогодні.

3. Нижчі ціни на експортну продукцію були в інших країнах, в тому числі

групи країн, які розвиваються.

Основними причинами провалу інших країн, які розвиваються, можна

назвати:

! непослідовність та темпи здійснення реформ;
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! швидке відкриття внутрішнього ринку для імпорту без забезпечення го!

товності національного виробництва вести конкурентну боротьбу навіть на

внутрішньому ринку.

Вагоме значення для збільшення виробничих потужностей, здійснення

модернізації структури виробництва та експорту мають інвестиції. Вдночас

зростання виробництва та розширення експорту створює умови для збільшен!

ня обсягу інвестицій. При цьому роль внутрішніх та прямих іноземних інвес!

тицій є неоднаковою. Безумовно прямі інвестиції, які здійснюються трансна!

ціональними корпораціями, спрощують експортну експансію, оскільки ТНК

вже мають свою глобальну мережу збуту. Однак, якщо прямі іноземні інвести!

ції витрачаються на придбання вже існуючих активів, то вони не спритимуть

розширенню виробничих можливостей.

Таблиця 2. Показники залежності темпів росту ВВП, експорту та інвестицій, % [10]

У праці [10] за даними 49 країн, які розвиваються, узагальнено основні

показники, що характеризують зв'язок інвестицій (внутрішніх та прямих іно!

земних) та росту виробництва (табл. 2). Наведені в табл. 2 дані свідчать про за!
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Â³ò÷èç-
íÿí³ ³í-
âåñòèö³¿ 

Â³ò÷èçíÿí³ 
³íâåñòèö³¿ / ÂÂÏ 

Ïðÿì³ ³íîçåìí³ 
³íâåñòèö³¿ / ÂÂÏ 

Ñåðåäí³ 
òåìïè 
ðîñòó 

Çì³íà 

Ïðÿì³ 
³íîçåìí³ 

³íâåñòèö³¿, 
ìëí. äîë. 

ÑØÀ Çì³íà 
Ãðóïè êðà¿í 
(ê³ëüê³ñòü êðà¿í 
â³äïîâ³äíî¿ ãðóïè) 

1989-
2000 

1998-
2000 

1979-
1981 

1989-
1991 1998-2000 1998-

2000 
1979-
1981 

1989-
1991 

². Ç âèñîêèìè òåìïà-
ìè ðîñòó åêñïîðòó (20) 5,7 23,2 -1,0 1,2 4045,0 2,9 2,0 1,2 
 à) âèñîê³ òåìïè ðîñòó 
ïðîäóêòó (11) 5,0 24,9 -1,7 -1,0 4736,7 2,5 1,5 0,6 
 á) ñåðåäí³ òåìïè 
ðîñòó ïðîäóêòó (2) 7,0 25,9 -0,5 4,4 6742,6 2,4 1,4 0,2 
 â) íèçüê³ òåìïè ðîñòó 
ïðîäóêòó (7) 5,2 19,9 -0,3 3,8 2187,3 3,6 2,8 2,4 
²². ²ç ñåðåäí³ìè òåì-
ïàìè ðîñòó åêñïîðòó 
(20) 

4,7 21,6 -4,2 0,3 1976,0 2,8 2,0 2,2 

 à) âèñîê³ òåìïè ðîñòó 
ïðîäóêòó (5) 5,5 24,0 -4,6 -1,7 843,4 2,9 1,9 2,0 
 á) ñåðåäí³ òåìïè 
ðîñòó ïðîäóêòó (6) 6,9 23,6 -1,9 3,3 54,1 1,5 0,9 1,6 
 â) íèçüê³ òåìïè ðîñòó 
ïðîäóêòó (9) 2,6 18,6 -5,6 -0,6 3886,6 3,6 2,9 2,8 
²²². Ç íèçüêèìè òåì-
ïàìè ðîñòó åêñïîðòó 
(6) 

3,3 17,8 -7,0 1,2 605,1 0,6 -1,5 -0,1 

 à) âèñîê³ òåìïè ðîñòó 
ïðîäóêòó (1) 4,9 21,7 -15,1 0,2 1683,3 1,9 -2,2 0,1 
 á) ñåðåäí³ òåìïè 
ðîñòó ïðîäóêòó (3) 3,2 20,1 -5,7 3,3 637,7 0,1 -2,1 -0,4 
 â) íèçüê³ òåìïè ðîñòó 
ïðîäóêòó (2) 2,6 12,4 -2,5 -1,9 17,0 0,5 -0,2 0,1 
Ðàçîì (46) 5,0 21,8 -3,1 0,8 2696,7 2,5 1,5 1,5 
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лежність темпів приросту експорту від темпів росту інвестицій як вітчизняних,

так і іноземних. Дійсно зростання інвестицій супроводжується зростанням

виробництва, а відтак і експорту. Однак, не в усіх країнах, які стали на шлях

реформ, вдається збільшити обсяги інвестицій, а відтак і економічну динамі!

ку. Іноземні інвестори поки що не демонструють великий інтерес до інвесту!

вання високотехнологічних виробництв, а зосереджують свою увагу на інвес!

туванні первинної переробки сировини, окремих складальних операцій. Тому

для забезпечення довготривалих тенденцій економічного зростання необхідно

стимулювати, насамперед, вітчизняні інвестиції.

Економіка України, якщо не зважати на економічну динаміку 2005 р., ос!

танні роки характеризувалася відносно високими темпами росту ВВП. Проте

загальний, стрімкий ріст ВВП не є свідченням довгострокової індустріалізації

країни, активного збільшення обсягів інвестицій, а отже є нестійким. Під!

твердженням цього є навіть порівняння темпів росту реальної заробітної

плати та продуктивності праці (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка темпів росту реальної заробітної плати та продуктивності
праці в Україні за 2001–2004 рр. (побудовано за даними [5])

Випередження темпів росту продуктивності праці над реальною заробіт!

ною платою незначне, а отже резервів формування інвестиційних ресурсів за

рахунок цього джерела український виробник не використовує. Основним

джерелом високих темпів росту ВВП в 2000–2004 рр. були високі темпи росту

експорту. Однак, збільшення експорту, якщо воно не супроводжується модер!

нізацією виробництва та збільшенням інвестицій, ще не свідчить про зростан!

ня виробничих можливостей країни. Крім того, зовнішня орієнтація економі!

ки країни не означає ліберальний торговий режим. Швидке відкриття внут!

рішнього ринку для імпортних товарів може різко зменшити доходи націо!

нальних фірм. Відповідно країна стає все більш залежною від зовнішніх рин!

ків. Саме тому диверсифікація виробництва в напрямку збільшення питомої

ваги конкурентоспроможних на світовому ринку виробництв повинна зроста!

ти. В протилежному випадку розширення експортної діяльності може при!

звести до деіндустріалізації економіки. 

Деіндустріалізацію слід розуміти як збільшення ВВП за рахунок галузей

матеріального виробництва низьких технологічних укладів та за рахунок сфе!
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ри послуг. Тобто, якщо в країні збільшення ВВП та експорту відбувається за

рахунок розвитку видобувних галузей, то це і є деіндустріалізація. Деіндустріа!

лізація є природною, коли країна досягає певного рівня розвитку життя (ВВП

на душу населення складає 12000 дол. США). А для України важливо створити

умови для індустріалізації, модернізації промислової та експортної структури,

що і сприятиме технологічному розвитку виробничого потенціалу.

Вивчення світового досвіду забезпечення економічного зростання свід!

чить про необхідність використання ефективної політики прискореної індуст!

ріалізації вітчизняної економіки, що вимагає визначення оптимального спів!

відношення зовнішніх та внутрішніх чинників з урахуванням етапу розвитку

економіки. Для забезпечення високих темпів росту ВВП України дотепер ви!

користовується стратегія експансії на зовнішні ринки, однак довгострокове

стабільне економічне зростання може бути забезпечено лише на основі внут!

рішнього попиту. 

З точки зору вироблення державної політики фундаментальне питання

полягає в тому, що політика інтеграції України до глобальної економіки по!

винна вирішити два істотних завдання: по!перше, забезпечити системні зміни

в економіці для створення умов підвищення рівня економічного розвитку

України, і по!друге, створити передумови і можливості для поглиблення спів!

робітництва з іншими країнами, насамперед, ЄС, сформувати механізми наб!

лиження України до соціально!економічних та інституційних параметрів роз!

витку країн співтовариства.

Головною метою такої політики має стати раціоналізація участі країни в

міжнародному та регіональному (європейському) поділі праці, а також опти!

мізація внутрішньосистемних параметрів економіки з точки зору протидії не!

гативним зовнішнім шокам. Мова йде про побудову виробничо!технологічної

структури національної економічної системи, здатної забезпечувати розвиток

передових виробництв та реагувати на зовнішні та внутрішні кризові явища з

найменшими втратами ефективності.

Технологічні та інноваційні перетворення є первинним рушієм структурної

перебудови економіки. Хоча інноваційні зміни в економіці порушують рівновагу

через викликані ними структурні зрушення у народному господарстві, проте вони

створюють «внутрішню енергію зростання й можливості переходу системи в нову

якість, значно підвищуючи її конкурентоспроможність». Інноваційні чинники

дають можливість закласти основи підвищення в довгостроковому періоді дина!

мічної, на противагу до статичної, конкурентоспроможності економіки країни. 

Йдеться про реалізацію інноваційної моделі розвитку національної еко!

номіки за рахунок створення технологічних конкурентних переваг, які й ви!

значають місце країни в міжнародному поділі праці, а саме створення умов

для формування, накопичення та ефективного використання знань, техноло!

гічних ресурсів, інвестиційних ресурсів тощо. 

Такий розвиток економіки має базуватися на визначенні довгострокових

пріоритетів, які обумовлюють орієнтацію національної економіки на визна!

чення раціональної спеціалізації й оптимальної структури, що сприятиме до!

сягненню найбільш можливих темпів економічного зростання та підвищення

рівня життя. У стратегічному контексті структурно!збалансоване входження
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України до системи світогосподарських зв'язків можливе лише за рахунок ін!

новаційно!структурних механізмів модернізації економіки нашої держави та

розширення участі в міжнародному поділі праці на основі технологічних, а не

цінових конкурентних переваг. 

Зважаючи на пріоритетність інтеграції України в структури ЄС, економіч!

на політика України має орієнтуватися на послідовне впровадження в Україні

принципів Лісабонської стратегії ЄС, а також на максимально можливу участь

у відповідних європейських програмах розвитку, зокрема щодо вдосконалення

та модернізації освітніх та науково!технологічних програм, стимулювання ін!

новаційних процесів тощо. 

Покращення конкурентоспроможності економіки України за допомогою

структурних та інвестиційно!інноваційних чинників створить реальні переду!

мови її інтеграції з ЄС. З іншого боку, через поглиблення інтеграції з ЄС буде

побудовано надійний фундамент економіки, що проявлятиметься в зростанні

надходження іноземного капіталу та підвищенні доданої вартості товарів,

покращенню внутрішньої здатності до нагромадження, сприятиме залученню

передових технологій і методів управління. 

Реалізація структурно!інноваційного механізму інтеграції має забезпечу!

вати досягнення наступних цілей: 

! створення умов для дієвої конкуренції на внутрішньому ринку, усунення

з ринку неефективних підприємств;

! забезпечення стійкого підвищення ефективності виробництва в еконо!

міці України, зростання продуктивності праці, наближення до світового тех!

нологічного рівня галузей економіки;

! становлення ефективної національної інноваційної системи, її вбудову!

вання в глобальну інноваційну систему; 

! забезпечення структурних зрушень у виробництві та експорті промисло!

вості, що відповідатимуть стратегічним цілям інтеграції у світову економіку

України як високотехнологічної конкурентоспроможної держави;

! широке включення країни в глобальну економіку, інтеграція з світовими

технологічними комплексами, інтеграція вітчизняних підприємств у світову

систему поділу праці;

! підвищення технічного рівня й ефективності виробництва шляхом упро!

вадження сучасних високоефективних технологій, устаткування і новітніх сис!

тем управління технологічними процесами;

! створення умов для відтворення технологічного потенціалу і подальшо!

го випереджального розвитку виробництв наукомісткої продукції, підвищен!

ня гнучкості і мобільності виробництва, що забезпечує адекватну реакцію ви!

робників на зміну світової ринкової кон'юнктури;

! розвиток ринкових інститутів, створення інфраструктури, що стимулює

і забезпечує інноваційний розвиток економіки.

Вказані цілі визначають напрями розгортання структурно!інноваційного

механізму інтеграції розвитку економіки України в глобальну економіку. Їх

інструментальне наповнення полягає в наступному. 

1. Стимулювання інвестиційного оновлення національної промисловості:
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! реалізація комплексу заходів щодо здійснення виваженої митної політи!

ки з метою стимулювання надходження інвестиційного імпорту та залучення

сучасних технологій в економіку України;

! підтримання конкурентоспроможного реального курсу валюти, що фор!

мує адекватні цінові стимули і прийняття заходів щодо компенсації можливо!

го негативного впливу зміцнення національної валюти на експорт;

! зниження податкової ставки чи звільнення від оподаткування прибутку

на суму капіталовкладень підприємства в обладнання та виробниче будів!

ництво;

! сприяння створенню інституційних інвесторів (інвестиційних та пенсій!

них фондів) та забезпечення їх участі певною часткою капіталу у ризиковому

інвестуванні;

! формування на національному рівні економічних і нормативно!право!

вих умов активного залучення ефективних ПІІ для здійснення структурної пе!

ребудови і підвищення конкурентоспроможності національного виробництва

на базі нових ресурсозберігаючих, наукомістких технологій;

! розвиток банківської системи та механізмів небанківського фінансуван!

ня інвестиційних та інноваційних проектів.

2. Здійснення цілеспрямованої державної інноваційно!промислової полі!

тики:

! здійснення об'єктивної економічної оцінки технологічного потенціалу

країни у контексті світової еволюції технологічних укладів та визначення на

цій підставі національних інноваційних пріоритетів подальшого розвитку з

урахуванням перспективних світових тенденцій технологічного і соціально!

економічного розвитку;

! забезпечення прискореного розвитку внутрішнього ринку;

! формування мотиваційного поля для здійснення інноваційної діяльнос!

ті вітчизняними підприємствами;

! розвиток форм державної підтримки міжнародної кооперації в сфері ін!

новаційної діяльності та науково!технічного співробітництва;

! вдосконалення системи державного управління і покращення інститу!

ційного забезпечення інноваційно!технологічного розвитку національної

економіки; 

! розвиток механізмів венчурного інвестування, зокрема через забезпе!

чення податкових стимулів для венчурних інвестицій для підвищення можли!

востей фінансування інноваційних підприємств;

! підвищення доступності консультаційної та фінансової допомоги в одер!

жанні закордонних сертифікатів, міжнародному патентуванні та ліцензуванні.

3. Стимулювання експортної діяльності та удосконалення структури зов!

нішньої торгівлі:

! вдосконалення роботи торговельних місій України за кордоном, активі!

зація участі в міжнародних виставках, ярмарках, активна підтримка участі на!

ціональних підприємств в міжнародних науково!технологічних проектах;

! створення спеціалізованих агентств експортного кредитування або на!

дання спеціальних кредитних ліній через державні банки;
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! впровадження механізмів експортного кредитування та експортного

страхування;

! оволодіння засобами нетарифного регулювання, які не суперечать нор!

мам СОТ;

! спрямування потенціалу міжнародних економічних зв'язків на приско!

рену модернізацію вітчизняних виробничих потужностей;

! відшкодування експортерам мита, сплаченого за імпортовані матеріали,

які використані в експортному виробництві і не виробляються в Україні;

! звільнення від сплати імпортного мита засобів виробництва, які вико!

ристовуються в експортному виробництві.

4. Сприяння розвитку процесів міжнародної виробничої і науково!техно!

логічної кооперації:

! активізація зусиль щодо укладення зони вільної торгівлі з ЄС, а також

підключення України до ініціатив ЄС в сфері інноваційного розвитку (зокре!

ма, в рамках Рамкової програми конкурентоспроможності та інновацій);

! розвиток засобів державної підтримки міжнародної кооперації в сфері

інноваційної діяльності та науково!технічного співробітництва;

! удосконалення національної системи стандартизації та сертифікації, на!

ближення її до світових норм, поетапне впровадження в Україні технічних

регламентів ЄС та промислово розвинених держав!членів СОТ; узгодження

питання взаємного визнання технологічних стандартів України та ЄС.

5. Вдосконалення державного фінансування структурних та інноваційних

зрушень:

! підвищення інноваційної складової державних закупівель з метою дер!

жавного стимулювання виробництва наукоємної та інноваційної продукції;

! впровадження заходів здешевлення кредитів для фінансової підтримки

інвестиційних та інноваційних проектів;

! створення сприятливих інституційних умов для інноваційної діяльності,

зокрема формування і вдосконалення механізмів функціонування нових орга!

нізаційних структур інноваційного типу (технологічні парки, наукові центри,

бізнес!інкубатори тощо);

! запровадження механізмів державного страхування інноваційних кре!

дитів та надання державних гарантій для комерційних банків щодо кредитів,

які спрямовуються на інноваційні проекти. 

Визначені вище напрями політики інтеграційного розвитку економіки

України мають бути підкріплені організаційно!інституційними важелями:

! розробка та впровадження в дію Національної програми інтеграції еко!

номіки, яка має містити пріоритети та завдання держави щодо розгортання ін!

теграційних процесів із визначенням основних параметрів інноваційної моде!

лі розвитку і структурних змін в економіці;

! реалізація принципу спадковості та послідовності в проведенні необхід!

них перетворень;

! вдосконалення інституційних основ (забезпечення захисту прав влас!

ності, зниження трансакційних та бюрократичних витрат, адміністративних

витрат для створення нових підприємств тощо);

! визначення чітких принципів, критеріїв, напрямів та механізмів спря!
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мування потенціалу міжнародного регіонального економічного співробіт!

ництва на інноваційне оновлення технологій та поглиблення коопераційних і

науково!технічних зв'язків України;

! створення програми розвитку міжнародного співробітництва України на

провідних напрямах науково!технологічного розвитку та участі вітчизняних

суб'єктів господарювання у міжнародній науково!виробничій кооперації.

Таким чином, політика модернізації України: в контексті інтеграційних

процесів повинна ґрунтуватися на системній основі, комплексності, концент!

рації на головних проблемах забезпечення високої конкурентоспроможності і

з врахуванням світових глобальних тенденцій. Лише модель інтеграції, орієн!

тована на переважно інноваційний розвиток, дасть змогу Україні подолати

системні недоліки в національній економіці та вийти на траєкторію гармоній!

ного розвитку в системі глобальної економіки.
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Економічне зростання країни в умовах глобалізації повинно забезпечува!

тись провідною роллю науково!технічного прогресу та інтелектуалізацією ос!

новних складових виробництва в усіх сферах економіки і головним чином у

промисловості [1]. Частка нових або вдосконалених технологій, продукції,

устаткування, які містять нові знання або рішення, в розвинених країнах ста!

новить 90% приросту валового внутрішнього продукту. 

Інтенсивність інноваційної діяльності суттєво впливає на рівень еконо!

мічного розвитку: у глобальній економічній конкуренції виграють країни, які

забезпечують сприятливі умови для інноваційної діяльності. 

Інноваційна політика в Україні на цьому етапі повинна формуватися на

основі аналізу поточного стану інноваційної діяльності, комплексного підходу

до вирішення загальних задач інноваційної політики. 

Визначення стратегічних напрямів інноваційної політики і стимулюван!

ня технологічних змін необхідно проводити, враховуючи потреби перспектив!

них технологій сучасного та новітнього технологічного устрою, з одного боку,

та наявних наукових і виробничо!технологічних розробок – з іншого [3; 7; 10]. 

Реалізацію пріоритетів інноваційної політики необхідно здійснювати з

урахуванням зміцнення і розвитку ринкової сфери за допомогою формування

і виконання комплексних інноваційних програм і проектів у науково!техно!

логічній сфері; створення і розвитку інноваційної інфраструктури; стимулю!

вання освоєння конкурентоздатних технологій разом з модернізацією суміж!

них виробництв. 

Це визначає необхідність створення конкурентоспроможних на світовому

ринку підприємств, стимулювання розповсюдження сучасних технологій і за!

охочення експорту інноваційної продукції в інші країни. 

Одночасно для випереджаючого формування новітнього технологічного

устрою необхідно створювати умови, які передбачають державну підтримку

фундаментальних і прикладних досліджень, удосконалення інноваційної інф!

раструктури, формування національної інноваційної системи [9]. 

Велике значення у формуванні інноваційної політики, спрямованої на

реструктуризацію і підвищення конкурентоспроможності промисловості, на!

буває не тільки вироблення чіткої стратегії, її спрямованість на формування

прогресивних технологічних устроїв, але й здатність використовувати весь

арсенал інструментів прямого і непрямого державного регулювання іннова!

ційної діяльності. 

Проблеми освоєння інноваційних технологій у промисловості є ключови!

ми для більшості індустріально розвинених країн світу. Наприклад, техноло!

гічна політика США спрямована на: 

! створення ділового клімату, що сприятиме діяльності приватного секто!

ра у сфері інновацій і підвищенню конкурентоспроможності продукції; 
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! заохочення розвитку, комерціалізації і використання технологій; 

! інвестування у створення технологій світового класу з метою підтримки

промисловості і розвитку торгівлі; 

! забезпечення формування робочої сили світового рівня, здатної функ!

ціонувати у динамічній і заснованій на знаннях економіці; 

! партнерство з приватним сектором, захист національної технологічної

політики, використання технологій з метою створення економічної потуж!

ності країни; 

! сприяння промисловості в розвитку технологій, економічне зростання

шляхом взаємодії з промисловістю в розробці і застосуванні технологій, сис!

тем вимірювань і стандартів. 

Досвід розвинених країн показує, що різниця між реалізацією інновацій!

ної та науково!технічної політики полягає, насамперед, у ресурсах, які необ!

хідно направляти на реалізацію цих цілей. Якщо в середньому витрати на фун!

даментальні дослідження прийняти за одиницю, то витрати на прикладні нау!

ково!дослідні і дослідно!конструкторські роботи перевищують їх у 10 разів

[6]. Стратегічною лінією країн!членів Європейського Союзу (ЄС) у сфері ін!

новаційної діяльності є концентрація фінансових ресурсів на ключових на!

прямах, які передбачають: 

! створення єдиної для всіх країн!членів ЄС бази даних, яка акумулює і

регламентує комплекс мінімально необхідних процедур і формальностей для

створення підприємств; 

! підтримку малих і середніх підприємств з метою правового захисту від не!

законного копіювання розроблених технологій або продукції, яка випускається; 

! створення механізму фінансової підтримки малих і середніх підпри!

ємств, надання їм допомоги в підготовці, реєстрації патентів, враховуючи дос!

від роботи національних і європейських патентних бюро; 

! удосконалення системи фінансування інноваційної діяльності підприємств; 

! запровадження податкового механізму, що дає певні пільги підприємст!

вам, які розробляють і випускають інноваційну продукцію. 

Виробничо!технологічний сектор світової економіки та промисловість,

особливо у сфері високих технологій, набувають глобального значення. Роз!

робка високих технологій, виробництво на їх основі високотехнологічної про!

дукції (товарів, послуг), вихід з нею на світові ринки, розширення міжнарод!

ної інтеграції в цій сфері стали для більшості промислово розвинених країн

Західної Європи, США, Японії і країн Південно!Східної Азії найважливішою

стратегічною моделлю економічного зростання. 

Найбільш актуальні напрями представлені розробками у сфері інформа!

ційних технологій і захисту навколишнього середовища. Важливе місце відве!

дене дослідженням у сфері живої матерії, включаючи медичну тематику, і тех!

нологіям розробки альтернативних джерел енергії й енергозбереження. На!

прями, які отримали ранг найбільшої пріоритетності, останнім часом пов'яза!

но з вирішенням проблем штучного інтелекту, надпровідності, використання

сонячної енергії, глибокої переробки відходів.

У сфері нових матеріалів основні напрями досліджень охоплюють: управ!

ління атомно!молекулярним механізмом з метою отримання заданої структу!
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ри матеріалів і речовин; вивчення можливостей активного використання

властивостей живої матерії для створення високофункціональних матеріалів. 

Прогрес у технологіях переробки інформації, системах телекомунікацій і

фінансових технологіях впливає на формування єдиного світового ринку то!

варів, капіталу і праці. Становище країни в геополітичній конкуренції в

ХХІ ст. визначатиме рівень освіти і здоров'я населення, розвиток науки, мож!

ливості інформаційного середовища, розвиток ключових виробничо!техноло!

гічних систем новітнього технологічного устрою, здатність господарського

механізму генерувати високу інноваційну активність, стан системи освіти й

охорони здоров'я. 

В Україні сприятлива ситуація складається в паливній промисловості, чор!

ній та кольоровій металургії, хімічній і нафтохімічній промисловості, що обу!

мовлено стійким попитом на продукцію, насамперед, на зовнішньому ринку. 

Найбільш низький рівень інноваційної активності спостерігається у галу!

зях, орієнтованих на задоволення внутрішніх потреб: легка промисловість,

харчова промисловість, промисловість будівельних матеріалів. 

Варто зауважити, що з розрахунку на одну гривню витрат інноваційно

активні підприємства забезпечують об'єми випуску продукції в 7 разів більші,

ніж у виробництві за традиційними технологіями. 

У сучасній високорозвинутій економіці машинобудування – це найбіль!

ший комплекс, який є основою технологічної, економічної та політичної не!

залежності країни. Від діяльності цього комплексу залежить конкурентоспро!

можність товарів і послуг на внутрішньому і зовнішніх ринках. У розвинених

зарубіжних країнах машинобудування є джерелом постійних інноваційних

ініціатив. Так, у США на його частку припадає близько 10% ВВП, 45% зайня!

тих, майже 40% основного капіталу. Інноваційні процеси, які перетворюють

машинобудівний комплекс, дають могутній поштовх для розвитку інших галу!

зей економіки, ініціюючи таким чином безперервний суспільний прогрес. 

На жаль відкриття ринку України для зарубіжних товарів призвело до па!

діння попиту на національну наукоємну продукцію, витіснення її з внутріш!

нього ринку. У низці галузей відставання набуває незворотного характеру, а

необхідні витрати на освоєння і підтримку сучасного технологічного рівня

настільки великі, що вигідніше імпортувати готову продукцію з!за кордону. 

В умовах зменшення попиту на інноваційну продукцію організації скоро!

чують об'єми виробництва наукоємної продукції, віддаючи перевагу вироб!

ництву технічно простої та дешевої. Знижуються обсяги виробництва продук!

ції, технологічним ядром якого є електронна промисловість, обчислювальна,

оптико!волоконна техніка, програмне забезпечення, телекомунікації [5].

Тому у структурі машинобудівного комплексу за останні п'ять років частка

наукоємної продукції, яка випускається з використанням передових техноло!

гій, знизилася з 45,3 до 27,5%. 

Головними перешкодами на шляху розгортання інноваційних процесів є: 

! обмеженість централізованого фінансування; 

! нестача власних засобів у підприємств; 

! недостатня, через високий ризик, привабливість довгострокових вкла!

день для вітчизняного банківського капіталу, іноземних інвесторів; 
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! відсутність розвиненої інфраструктури інноваційного ринку, яка відпо!

відає вимогам товаровиробників. 

Через 3–4 роки виникне проблема у забезпеченні потреб економіки на!

ціональним науково!технологічним потенціалом. Це неминуче призведе до

вирішення внутрішніх проблем за рахунок перманентної закупівлі техніки і

технологій, потрапляючи при цьому в тривалу технологічну залежність від

зовнішніх джерел, що загрожує національній безпеці країни. 

Разом з тим в Україні ще зберігається низка галузей економіки, конкурен!

тоспроможних на світовому ринку – це паливно!сировинний комплекс, чор!

на і кольорова металургія, хімічна, деревообробна, авіаційна й аерокосмічна

промисловість, приладобудування, суднобудування, окремі сфери військово!

промислового комплексу. За окремими напрямами України перебуває серед

світових лідерів у розробці фундаментальних проблем в галузі фізики, матема!

тики, інформатики, хімії, фізіології, медицини, в прикладних розробках ла!

зерної і криогенної техніки, нових матеріалів, аерокосмічної техніки, окремих

зразків військової техніки, засобів зв'язку і телекомунікацій [8]. 

Все це дозволяє формувати і реалізовувати державну інноваційну політи!

ку на основі ефективного використання значного науково!технологічного по!

тенціалу в сукупності з високотехнологічними виробництвами оборонних і

цивільних галузей промисловості. 

На відміну від 2000 р. в Україні структура витрат змінилася у бік збільшен!

ня питомої ваги фундаментальних і прикладних досліджень, порівняно з пи!

томою вагою науково!технічних розробок і послуг, що значною мірою пов'яза!

но з безумовною державною підтримкою перших і недостатнім бюджетним

фінансуванням других, тобто фінансування здійснюється за залишковим

принципом щодо конкретних науково!технічних програм. Крім того, на про!

ведення найважливіших фундаментальних робіт додатково спрямовуються

засоби у вигляді грантів, які виділяються з цільових державних і міжнародних

фондів. 

Узагальнюючим показником результатів інноваційної діяльності служить

частка об'єму інноваційної продукції в загальному об'ємі відвантаженої про!

дукції інноваційно активних підприємств. У 2000 р. цей показник в Україні

знизився і склав 13% (у 1996 р. – 19,7%). Найбільша питома вага частки інно!

ваційної продукції в загальному об'ємі спостерігається (від 26,6 до 38,5%) в ко!

льоровій і чорній металургії, лісовому комплексі, легкій промисловості. Се!

редній рівень – у хімічній і нафтохімічній промисловості та машинобудуванні

(21,3%). У решті галузей цей показник значно нижчий. В об'ємі всієї маси від!

вантажених промислових виробів частка інноваційної продукції незначна і не

перевищує 2,2%. Недостатня результативність інноваційної діяльності ілюст!

рується показником експорту продукції. В даний час частка України у світово!

му об'ємі торгівлі цивільною наукоємною продукцією оцінюється в 0,2–0,3%

(для порівняння: частка Китаю – 6%). 

Основною метою державної інноваційної політики до 2020 р. є підвищен!

ня технологічного рівня і конкурентоспроможності виробництва, забезпечен!

ня виходу інноваційної продукції на внутрішній і зовнішній ринки країни, за!

міщення імпортної продукції на внутрішньому ринку і перехід на цій основі

Розділ V. Стратегія входження України у глобальну економікуРозділ V. Стратегія входження України у глобальну економіку 193

КОЛЕКТИВНА НАУКОВА МОНОГРАФІЯКОЛЕКТИВНА НАУКОВА МОНОГРАФІЯ



промислового виробництва в стадію стійкого економічного зростання. Най!

важливішим аспектом державної інноваційної політики повинна стати коор!

динуюча і законотворча діяльність щодо правової охорони новітніх техноло!

гій, зокрема державна підтримка патентування за кордоном об'єктів промис!

лової власності, які застосовують ці технології. 

Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення основних задач

державної інноваційної політики: 

! вибір раціональних стратегій і пріоритетів розвитку інноваційної сфери

при реалізації в галузях промисловості критичних технологій та інноваційних

проектів, які здійснюють вирішальний вплив на підвищення ефективності ви!

робництва і конкурентоспроможності продукції; 

! координація дій органів виконавчої влади держави з метою розробки

комплексного підходу до вирішення задач інноваційного розвитку, ефектив!

ного функціонування інноваційної системи і реалізації державної інновацій!

ної політики; 

! концентрація організаційних заходів і ресурсів на пріоритетних напря!

мах розвитку інноваційної сфери з метою підвищення попиту промислового

виробництва на науково!технічні досягнення, залучення вільного капіталу до

фінансування проектів технологічного переозброєння промисловості; 

! збереження і розвиток виробничо!технологічного потенціалу, його ви!

користання для підтримки сучасного технологічного рівня і переходу на більш

прогресивні технології; 

! створення в Україні розвиненої системи міжнародної сертифікації, яке

спирається на міжнародні і гармонізовані національні стандарти України; 

! забезпечення сприятливих економічних і фінансових умов для активіза!

ції інноваційної діяльності; 

! використання в реальному секторі економіки України інноваційних тех!

нологій і виробництв, які забезпечують випуск конкурентоспроможної про!

дукції, комп'ютерних інформаційних технологій та автоматизацію управління

складними технологічними процесами. 

Для вирішення основних завдань інноваційного розвитку необхідно ви!

користати такі переваги економіки України: 

! природні ресурси, розвинена мінерально!сировинна база і транспортна

інфраструктура; 

! значний технологічний потенціал оборонних і суміжних з ними цивіль!

них галузей промисловості; 

! резерв виробничих потужностей з випуску масової, дешевої продукції,

здатної знайти збут на внутрішньому ринку, а також на ринках інших країн.

При вирішенні поставлених задач необхідно враховувати такі чинники: 

! дефіцит грошових ресурсів, який позначається на інноваційній актив!

ності виробництв реального сектора економіки; 

! технологічну відсталість, яка обумовлює низьку конкурентоспромож!

ність продукції окремих галузей промисловості; 

! нерозвиненість сфери малих інноваційних підприємств, які володіють

необхідною гнучкістю для швидкозмінних умов ринку; 

! відсутність розгалуженої інфраструктури в інноваційній сфері. 
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Для вирішення завдань державної інноваційної політики необхідно вико!

ристовувати такі методи: 

! формування інституційних і законодавчих умов для масштабного осво!

єння прогресивних технологій і створення виробництв наукоємних видів про!

дукції; 

! розробка та вдосконалення нормативно!правового забезпечення інно!

ваційної діяльності і механізмів її стимулювання; 

! удосконалення податкового законодавства і механізмів його застосування

з метою створення вигідних умов для розвитку високотехнологічних напрямів; 

! забезпечення пріоритетності державної підтримки наукоємних техноло!

гій і стимулювання виробничо!технологічних перетворень; 

! пошук і підтримка технологій, освоєння яких у виробництві забезпечить

підприємствам України конкурентні переваги на світовому ринку, а також сти!

мулювання підприємств, які освоюють вітчизняні науково!технічні розробки; 

! розробка і реалізація програм інноваційного розвитку регіонів з висо!

кою концентрацією науково!технічного потенціалу;

! розширення інноваційної інфраструктури, що забезпечить комерціалі!

зацію результатів науково!дослідних і дослідно!конструкторських робіт; 

! розвиток системи венчурного інвестування (позабюджетного фінансу!

вання ризикових проектів) у науково!технічній сфері; 

! підвищення ефективності використання національної власності з метою

активізації інноваційної діяльності; 

! розвиток системи державного і приватного страхування інноваційних

ризиків.

Поставлені цілі та завдання підвищення інноваційної активності і методи

їх вирішення повинні забезпечуватися стратегіями інноваційного розвитку

державної інноваційної політики України. 

Досвід індустріально розвинених країн, які досягли значних успіхів в ос!

воєнні наукоємних технологій, підвищенні обсягів виробництва й експорту

інноваційної продукції, дозволяє виділити такі форми реалізації політики роз!

витку інноваційної сфери, які можуть бути використані державою: 

! стратегія нарощування – комплекс заходів довгострокового характеру,

спрямованих на забезпечення поступового нарощування на базі високих тех!

нологій випуску нової конкурентоспроможної продукції для реалізації у ви!

робництві і соціальній сфері з використанням власного науково!технічного і

виробничо!технологічного потенціалу із залученням зарубіжного досвіду; 

! стратегія запозичення – комплекс заходів, спрямованих на освоєння ви!

пуску наукоємної продукції, яка вироблялася в розвинених індустріальних

країнах, з використанням власного інноваційного потенціалу країни. Далі на!

рощується виробництво продукції з розвитком науково!технічного і промис!

лового потенціалу, здатного самостійно проводити роботи по всьому іннова!

ційному циклу – від створення до реалізації інноваційної продукції; 

! стратегія перенесення – комплекс організаційно!економічних заходів,

спрямованих на освоєння виробництва продукції нових поколінь, яка має по!

пит за кордоном, на основі використання зарубіжного науково!технічного і

виробничо!технологічного потенціалу в економіці країни шляхом закупівлі
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ліцензій на високоефективні новітні технології. У подальшому в країні ство!

рюється і розвивається власний науково!технічний і промисловий потенціал,

забезпечується відтворення всього циклу – від фундаментальних досліджень і

розробок до виробництва і реалізації конкурентоспроможної продукції на

ринках країни і за кордоном. 

Загальним елементом для кожної із зазначених стратегій є активізація

інноваційної діяльності і досягнення нових економічних рубежів. Різниця в

стратегіях визначається співвідношенням рубежів, які визначаються початко!

вими (фінансовими і матеріально!технічними) можливостями країни. 

У реальному секторі економіки України може бути частково використана

стратегія запозичення, оскільки це не втрачений науково!технічний потен!

ціал України. Раціональне поєднання державного сектора з підприємницьким

в окремих випадках дозволить ефективно використовувати основні елементи

стратегії запозичення, активізувати інноваційну діяльність, наростити об'єми

виробництва наукоємної конкурентоспроможної продукції. Такі ж обмеження

характерні для стратегії нарощування, яку можна успішно застосувати голов!

ним чином в окремих галузях промисловості реального сектора економіки і

військово!промислового комплексу. 

Стратегія державної інноваційної політики України повинна будуватися і

впроваджуватися відповідно до специфіки певних галузей реального сектора

економіки та груп промислового виробництва, орієнтуючись на максимальне

використання конкурентних переваг, враховуючи при цьому наявні ресурси. 

Пріоритетними у вибраній стратегії державної інноваційної політики по!

винні стати високоефективні, інноваційні проекти, в реалізації яких держава

може брати спільну участь з приватними інвесторами. 

З метою розвитку інфраструктури інноваційної діяльності необхідно пов!

ністю використовувати ресурси патентних відомств і створити єдину базу да!

них патентно!інформаційного забезпечення для планування і розробки інно!

ваційної стратегії, проведення сучасного бізнес!планування об'єму продажів

ліцензій, експорту запатентованої продукції, моніторингу світового рівня нау!

ково!технічних досліджень. 

Одним з основних механізмів національної підтримки інноваційного

шляху розвитку економіки і технологічного переозброєння галузей промисло!

вості на основі використання новітніх науково!технічних розробок і високих

технологій є державні інноваційні програми, які спрямовують кошти держав!

ного бюджету країни і позабюджетних джерел як на фінансування наукових

досліджень і дослідно!конструкторських розробок, так і на освоєння їх у про!

мисловому виробництві. 

Державні інноваційні програми можна розділити на три групи: 

! програми, спрямовані на створення надійного випереджаючого страте!

гічного внеску прикладних досліджень, дослідно!конструкторських розробок,

експериментальних моделей, а також резервного масиву новітніх технологій і

пілотних зразків інноваційної продукції вищого ступеня готовності; 

! програми, пов'язані із впровадженням наукових розробок нового поко!

ління, переходом до інноваційного типу відтворення, подоланням негативних

тенденцій у розвитку інноваційної діяльності, оновленням виробничого по!
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тенціалу і досягненням на цій основі вищих темпів економічного зростання,

необхідних для вирішення актуальних економічних потреб; 

! програми, які створені на основі традиційних технологій, що високо за!

рекомендували себе з погляду надійності у виробництві і забезпечували еконо!

мічну ефективність. 

Державні інноваційні програми формуватимуться тільки для вирішення

великих науково!технічних, виробничих, економічних і соціальних проблем,

які постають у ході розробки довгострокового і середньострокового держав!

них прогнозів соціально!економічного розвитку країни. Це дозволить пов'я!

зати основні цілі державних інноваційних програм із вирішенням ключових

задач розвитку України. 

Базою для цих програм повинні бути пріоритети державної інноваційної

політики, що формуються на основі: 

! пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та переліку критичних

технологій національного рівня; 

! розроблених стратегій і концепцій розвитку галузей реального сектора

економіки; 

! найважливіших проблем розвитку високотехнологічних галузей реаль!

ного сектора економіки; 

! найбільш ефективних результатів науково!дослідних і дослідно!конст!

рукторських робіт, виконаних у межах національних програм; 

! результатів виконання програм у межах прикладних досліджень держав!

них наукових центрів. 

Розвиток високотехнологічних галузей і напрямів економіки повинен за!

безпечуватися національними цільовими програмами. Статусу державної на!

була програма ресурсозберігання, спрямована на забезпечення скорочення

втрат і підвищення ефективності використання матеріально!сировинних і па!

ливно!енергетичних ресурсів, а також на реалізацію найважливіших напрямів

державної науково!технічної й інноваційної політики у сфері ресурсозберіган!

ня.

Наступним рівнем в ієрархії програмно!цільового методу досягнення ме!

ти інноваційної політики повинні стати програми технологічного розвитку,

які формуються в межах стратегій розвитку галузей, спрямовані на виявлення

зон економічного зростання та орієнтовані на підтримку і розвиток реального

сектора економіки. Ці програми повинні бути продуктивними, тобто такими,

що забезпечують технологічний розвиток тих галузей та виробництв, які здат!

ні забезпечити максимальний ефект для національної економіки в цілому. 

Головною метою програм технологічного розвитку є забезпечення випус!

ку певних видів конкурентоспроможної продукції, платоспроможний попит

на яку вже сформувався. Вибір об'єктів для програм технологічного розвитку

повинен здійснюватися з урахуванням критеріїв, які характеризують ринкову

ефективність конкретних виробництв. До них відносяться: наявні і прогнозо!

вані масштаби платоспроможного попиту, можливості імпортозаміщення,

рентабельність виробництва, терміни окупності витрат, наявність у підпри!

ємств – потенційних виробників продук!ції власних фінансових коштів, не!

обхідних для виробництва продукції в еко!номічно доцільних обсягах. 
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Посилення конкурентних позицій вітчизняних високотехнологічних ви!

робництв за рахунок поліпшення споживчих властивостей продукції, розши!

рення її асортименту і зниження витрат виробництва повинно забезпечувати!

ся достатньо вагомою інноваційною складовою програм технологічного роз!

витку. 

Орієнтовані на випуск конкретної продукції програми технологічного

розвитку також повинні мати міжгалузевий характер і передбачати вирішення

всього комплексу проблем, пов'язаних із забезпеченням необхідної якості си!

ровини, матеріалів, технологічного устаткування, продукції і масштабів її ви!

пуску на всіх стадіях процесу (від формування вимог до наукових розробок до

серійного випуску продукції). Максимізація міжгалузевого ефекту виявляєть!

ся у збільшенні обсягів виробництва продукції та послуг, а також кількості ро!

бочих місць у суміжних галузях реального сектора економіки, що є найважли!

вішим критерієм при виборі програм технологічного розвитку. 

Основна частина інвестиційних ресурсів, потрібних для реалізації про!

грам технологічного розвитку, повинна забезпечуватися організаціями і під!

приємницькими структурами, які мають власні кошти або кредитні джерела.

Участь держави в реалізації програм технологічного розвитку полягає в коор!

динації робіт і забезпеченні (в основному у формі гарантій повернення фінан!

сування) тих етапів, які пов'язані з підвищеним комерційним ризиком, або не

можуть бути профінансовані в необхідних обсягах підприємницькими струк!

турами. Це стосується, насамперед, науково!дослідних, проектно!конструк!

торських і технологічних розробок, сертифікації продукції та технологій. 

З урахуванням того, що в науково!технічній та інноваційній сферах існує

достатня кількість розробок, придатних до освоєння у виробництві, програм!

ний метод виведення економіки на інноваційний шлях розвитку повинен по!

єднуватися з реалізацією окремих інноваційних проектів високого ступеня

комерціалізації. Найбільший ефект такі інноваційні проекти можуть дати у

некапіталоємних галузях економіки з швидким оборотом капіталу, високою

бюджетною ефективністю і швидкою змінюваністю продукції. Центром інно!

ваційного пожвавлення стануть, насамперед, виробництва споживчого секто!

ра економіки: харчова, легка і медична промисловість, випуск побутової техні!

ки [2]. 

На завершення науково!дослідних і дослідно!конструкторських робіт для

їхньої реалізації у виробництві бюджетні кошти повинні виділятися на основі: 

! конкурсної оцінки бізнес!плану швидкоздійснюваних інноваційних

проектів; 

! підтвердження конкретним підприємством (виробником продукції)

достатніх обсягів власних коштів; 

! цін і обсягів продукції, яка випускається (обґрунтованими потребами

ринку – результатами маркетингових досліджень); 

! сум усіх податкових відрахувань від реалізації інноваційної продукції

при термінах її окупності, які не перевищують 1,5–2 роки. 

При цьому повинен забезпечуватися контроль за податковими надход!

женнями від реалізації інноваційної продукції, яка освоюється за цими проек!

тами. У разі відсутності власних оборотних коштів на реалізацію наукової роз!
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робки підприємства повинні мати можливість отримання позикових коштів

на зворотних і пільгових умовах. 

Таким чином, зважене поєднання державних інноваційних програм, ре!

гіональних цільових інноваційних програм, програм технологічного розвитку,

а також окремих інноваційних проектів створить умови для насичення вітчиз!

няною конкурентоспроможною продукцією найбільш стабільних секторів

внутрішнього і зовнішнього ринків.

Важливими механізмами, які забезпечують реалізацію інноваційної полі!

тики, пріоритетний розвиток високотехнологічних і наукоємних галузей про!

мисловості, є фінансово!кредитні механізми, механізми обумовлені законо!

давчими і нормативними правовими актами, інституційні перетворення, ме!

ханізми у сфері експорту і митного регулювання [4]. 

У законодавчих і нормативно!правових механізмах, які регулюють інно!

ваційну діяльність, можуть передбачатися податкові преференції: 

! виключення з бази оподаткування всієї суми витрат організацій і під!

приємств на наукові дослідження і дослідно!конструкторські розробки, що

безпосередньо відносяться до створення і виробництва нової конкуренто!

спроможної продукції (товарів, робіт, послуг); 

! зменшення через амортизаційні відрахування бази оподаткування всієї су!

ми витрат зі створення (придбання) основних засобів і модернізації устаткуван!

ня, які використовуються для виробництва і реалізації інноваційної продукції;

! розширення податкових преференцій для виробництв, які освоюють но!

ву високотехнологічну наукоємну продукцію, з метою залучення іноземних

інвестицій. 

У складі цих механізмів повинно бути також передбачено ухвалення зако!

нодавчих і нормативно!правових актів, які враховують особливості оподатку!

вання і податкові пільги для підприємств і організацій. Також необхідно: 

! створення сприятливих умов для інвестування засобів з метою здійснен!

ня інновацій і розвитку інноваційної діяльності; 

! розміщення державного замовлення на закупівлю продукції, створеної в

результаті інноваційної діяльності; 

! здійснення заходів стосовно підтримки вітчизняної інноваційної про!

дукції на міжнародному ринку і розвиток зовнішньоекономічної діяльності; 

! накопичення і розповсюдження інформації про інноваційні потреби і

результати науково!технічної і інноваційної діяльності.

Механізми розвитку експорту покликані створити умови для прискоре!

ного зростання експорту продукції оброблювальних галузей промисловості –

машин і устаткування, високотехнологічних і наукоємних виробів, послуг,

зокрема за рахунок регулювання питань кредитування орієнтованих на екс!

порт проектів, програм освоєння наукоємної і високотехнологічної продукції,

закупівель для розвитку експортного виробництва устаткування, сировини,

матеріалів, комплектуючих і запасних частин, які не виробляються в Україні. 

Митні механізми повинні забезпечувати функціонування гнучкої систе!

ми митного регулювання, спрямованої на захист національного виробника,

готової високотехнологічної продукції. Система митного регулювання перед!

бачає: 
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! забезпечення заходів з прискорення митного оформлення технологічно!

го устаткування, яке знаходиться на складах тимчасового зберігання і митних

складах; 

! розширення практики застосування особливого режиму вільного мит!

ного складу для виробництв, які освоюють нову високотехнологічну наукоєм!

ну продукцію, з метою залучення в ці виробництва іноземних інвестицій. 

Основними напрямами державної інноваційної діяльності в реальному

секторі економіки повинні бути такі напрями:

1. У паливно!сировинному комплексі – розробка і впровадження сучас!

них методів пошуку і моніторингу запасів стратегічних і дефіцитних видів мі!

неральної сировини, підвищення рівня видобування з надр і переробки, а та!

кож створення високонадійних та екологічно безпечних систем транспорту!

вання, зокрема: 

! у нафтогазовому комплексі – підвищення ефективності виконання гео!

логорозвідувальних робіт, збільшення об'єму видобування нафти (на родови!

щах з важко видобувними запасами та із залишковими запасами нафти);

! у нафтопереробній промисловості – створення каталізаторів нового по!

коління, розробка і використання високооктанових і кисневмісних добавок, а

також підвищення екологічної безпеки і зменшення енергоємності. При за!

безпеченні підтримки діючих потужностей глибина переробки нафти вже до

2010 р. може збільшитися до 75–78%.

2. В електроенергетиці – підвищення ефективності систем дальнього

транспорту електроенергії; розвиток малої і нетрадиційної енергетики, а та!

кож вирішення проблем поховання й утилізації відходів АЕС, отримання еко!

логічно чистого високоякісного енергоносія з низькосортних палив, розробка

економічно ефективних енергоустановок, які використовують поновлювані

джерела енергії. При широкому впровадженні високих технологій в електро!

енергетиці і теплопостачанні споживання палива може скоротитися на

10–12%, а шкідливі викиди знизяться на 30–40%. 

3. У транспортному комплексі – оновлення і подальший розвиток парку

транспортних засобів, модернізація інфраструктури, застосування прогресив!

них технологій і підвищення технічного рівня залізничного рухомого складу,

морських, річкових і повітряних судів, автотранспортних засобів. 

4. У металургійному комплексі – створення новітніх технологічних цик!

лів виробництва, які забезпечують максимальне ресурсо! і енергозбереження

на всіх стадіях виробництва, підвищення якості металопродукції. В результаті

збільшення частки технологій світового рівня, питомі витрати паливно!енер!

гетичних ресурсів скоротяться в гірничорудній промисловості на 5–7%, в ме!

талургійному комплексі – на 14–15%, витрати виробництва (в цілому по мета!

лургії) – на 10–15%. При вдосконаленні технологічної бази підприємств по!

кращується стан навколишнього середовища в районах їхнього розміщення, а

шкідливі викиди в атмосферу скоротяться в 2–2,5 раза. До 2010 р. практично

на всіх підприємствах повинні бути досягнуті європейські екологічні норми. 

5. У хімічній і нафтохімічній промисловості – впровадження матеріало! та

енергозберігаючих технологій виробництва широкого спектра синтетичних і

композиційних матеріалів. У результаті реалізації інноваційної політики в
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найближчі періоди питома вага прогресивних технологій може скласти майже

30% обсягу промислової продукції, яка випускається за ресурсозберігаючими

технологіями, а частка нових видів продукції збільшиться на 10–12%. 

6. У машинобудівному комплексі – виробництво конкурентоспроможної

за ціною і якістю машинобудівної продукції, яка забезпечує, насамперед, реа!

лізацію ресурсо! і енергозберігаючих технологій у галузях реального сектора

економіки, забезпечення технологічного переозброєння й автоматизації ма!

шинобудівних виробництв, застосування прогресивних технологій. Питома

вага продукції машинобудування, отриманої із застосуванням високих техно!

логій, в загальному об'ємі виробництва прогнозується у найближчі роки в роз!

мірі 32%, зокрема в автомобілебудуванні – 28%, верстатобудуванні – 31%. 

Запропоновані інституційні перетворення в науково!технічній і виробни!

чо!технологічній сферах, а також комплекс фінансових, економічних та орга!

нізаційних заходів дозволять створити за сприяння держави цілісну іннова!

ційну систему, яка об'єднує ефективно функціонуючі національні системи,

істотно збільшити число інноваційно активних підприємств, забезпечити ін!

новаційний розвиток структури промислового виробництва, що відповідає

потребам входження України на паритетних засадах у глобальну економіку. 
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Участие Украины в мировой системе хозяйствования требует серьезных

исследований интеграционных процессов, выбора соответствующих путей и

форм сотрудничества, в том числе и на региональном уровне. Развитие Украи!

ны предполагает дальнейшее укрепление добрососедских отношений с погра!

ничными государствами. Это является одним из обязательных условий вхож!

дения Украины в Европейский Союз.

Создание еврорегионов как формы сотрудничества в различных сферах

общественной жизни – это результативный шаг на пути европейской интегра!

ции. Статья 70 Договора о сотрудничестве между Украиной и ЕС под назва!

нием «Региональное развитие» предусматривает укрепление сотрудничества в

области регионального развития путем установления прямых связей между

соответствующими районами и государственными организациями, занимаю!

щимися вопросами планирования регионального развития с целью обмена

информацией о путях и методах развития региональных отношений. 

Суть идеи создания еврорегиона состоит в том, чтобы регион стал главной,

цементирующей, организационной структурной управленческой единицей для

добровольного сотрудничества приграничных локальных образований (горо!

дов, сел, районов, общественных, культурных, научных организаций и др.). 

Еврорегионы – приграничные сообщества международного трансгранич!

ного сотрудничества европейских стран в области экономики, культуры, об!

разования, транспорта, экологии и др., создаваемые на основе принципов

субсидиарности. Функционирование еврорегионов осуществляется на основе

перераспределения власти между центральным правительством и пригранич!

ными сообществами, наделенными полномочиями самостоятельно регулиро!

вать свою деятельность и заключать межрегиональные трансграничные согла!

шения в соответствии с государственным законодательством, планирования

регионального развития с целью также обмена информацией о путях и мето!

дах развития региональных отношений. Еврорегионы – одна из организаци!

онных форм трансграничных отношений, где в рамках своей компетенции и

при согласии центральных государственных органов – на базе особых расши!

ренных полномочий по международному сотрудничеству – местные органы

власти приграничных областей имеют возможность разрабатывать специаль!

ные комплексные программы экономического, культурного и гуманитарного

взаимодействия; реализовать конкретные трансграничные экономические

проекты, решать проблемы занятости, инфраструктуры, экологии.

На сегодня в Европе насчитывается свыше 120 еврорегионов и продол!

жается процесс их создания. Первые еврорегионы были созданы в 50!е годы

ХХ в. вдоль «позвоночного столба» или «хребта» западноевропейской цивили!

зации – исторического «рейнского коридора» от Италии до Нидерландов с

тысячелетним опытом вольных городов. Именно здесь еврорегионы стали

наиболее эффективной формой трансграничного сотрудничества. На госу!
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5.3. ЕВРОРЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ



дарственных границах Бельгии, Германии, Люксембурга, Швеции и Италии

сформировались экономические «полюса роста» Лимбурга, Саара, Эльзаса,

Лотарингии и других исторических областей. На территории этих еврорегио!

нов расположены столица Европейского Союза – Страсбург и Маастрихт, где

были заложены основы современной интеграции. За последние годы созданы

десятки еврорегионов на границах стран ЕС и стран Центральной и Восточ!

ной Европы, однако они пока не стали эффективной формой трансгранично!

го сотрудничества. 

После падения «железного занавеса» начали формироваться еврорегионы

на восточных внешних границах ЕС с государствами Центральной и Восточ!

ной Европы и между последними. Идея еврорегионов используется для пре!

одоления их относительной экономической отсталости по отношению к цент!

ру и в целях поэтапной интеграции. По мере продвижения еврорегионов на

восток наблюдается трансформация правового понятия и утрата важнейших

функций. На Западе еврорегионы имеют консолидированный бюджет и полу!

чают дополнительное финансирование от ЕС, тогда как в Восточной Европе

они испытывают большие трудности при формировании общего бюджета и

имеют ограниченные делегированные полномочия при решении вопросов

делового сотрудничества. 

Если одной из главных задач первых еврорегионов было стремление со!

седствующих народов избавиться от пагубного наследия второй мировой вой!

ны, то сегодня ведущей проблемой в функционировании еврорегиона должны

быть идеи гуманизации общества. В приграничных территориях не должен

присутствовать «дух окраины», здесь в полной мере должен быть реализован

творческий, интеллектуальный, предпринимательский потенциал человека.

Эффективность функционирования еврорегионов различна. Так, иссле!

дователи проблемы [4] выделяют три группы еврорегионов:

1) еврорегионы внутри ЕС, созданные на внутренних границах стран ЕС,

имеющие значительный опыт работы, например еврорегион Маас!Рейн;

2) еврорегионы, созданные странами ЕС и их соседями, где процессы со!

трудничества идут более сложно, ввиду целого ряда причин, например, отсут!

ствия общей законодательной базы. Примером таких еврорегионов могут

быть еврорегионы Германии и Польши, Финляндии и России;

3) еврорегионы, которые созданы постсоциалистическими странами (ев!

рорегионы Буг, Карпаты, Нижний Дунай, созданные на западных рубежах

Украины с соседствующими странами). Главной проблемой данной группы

еврорегионов является недостаточно эффективная региональная власть на

местах.

Анализируемая систематизация еврорегионов может быть расширена пу!

тем выделения четвертой группы еврорегионов, создаваемых на постсоветс!

ком пространстве. Таковыми могут быть еврорегионы, создаваемые в прибал!

тийских государствах, России, Белоруссии, Украине, а в перспективе и в пре!

делах Кавказа, Казахстане, Средней Азии.

В еврорегионах могут участвовать приграничные территории двух и более

государств. «Большим» еврорегионам (по площади территорий, количеству

проживающего населения, количеству участвующих территорий и др.) прихо!
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дится решать проблему управления. Например, не так просто «согласовать да!

же деятельность четырех украинских госадминстраций, участвующих в Кар!

патском еврорегионе. По мнению экспертов, основная проблема еврорегио!

нов заключается в согласовании интересов всех участников. Здесь же надо от!

метить, что наиболее эффективно развиваются еврорегионы, созданные по

инициативе местных лидеров, кровно заинтересованных в улучшении жиз!

ненного уровня населения приграничных территорий» [9].

На эффективность приграничного сотрудничества также влияет симмет!

ричность уровней развития различных сфер (экономической, культурной, со!

циальной) сотрудничающих территорий, то есть желательно (но не обязатель!

но) сотрудничество равноценных партнеров. Там, где присутствует минималь!

ный разрыв в уровнях, сотрудничество развивается наиболее успешно.

Создаваемые еврорегионы имеют много общего. Это общее историческое

прошлое в масштабах одной страны, наличие взаимных диаспор, единое тер!

риториальное пространство, сходные природно!климатические условия и др.

Названные (причем далеко не все) реальности являются основополагающими

предпосылками для активизации трансграничного сотрудничества на уровне

макрорегионов, что безусловно отвечает основным требованиям политики ев!

рорегионализации в восточном направлении. Однако, в пределах регионов

можно видеть и реальные препятствия для дальнейшего развития трансгра!

ничного сотрудничества. В частности это амбициозные устремления отдель!

ных политических лидеров, пытающихся поставить Украину относительно

векторов ее международного сотрудничества на позицию «или!или» по отно!

шению к России и странам ЕС. По нашему мнению, данная альтернатива аб!

солютно нереальна, поскольку прежде всего безграмотно географически. Рос!

сия – это держава европейская и азиатская одновременно [10].

Следующее доказательство отсутствия указанной альтернативы – это

чисто экономические аргументы. А они таковы, что предполагают необходи!

мость постоянного расширения экономического сотрудничества и никакие

государственные границы не могут быть этому помехой.

Третьим доказательством являются исторические реалии. Украина и Рос!

сия имеют прочную общую историческую основу, которую не дано никому на!

рушить во имя своих идеологических догм, кем бы они ни создавались. Четвер!

тый аргумент – это политика Европейского Союза, направленная на расшире!

ние сотрудничества с государствами в восточном направлении, что нашло свою

реализацию в создании еврорегионов в странах Центральной и Восточной Ев!

ропы – Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и, что особенно, важно на запа!

де Украины. Сейчас, когда практически вся Европа прошла через создание ев!

рорегионов, актуальность их создания на востоке Украины особенно актуальна.

В Украине сегодня функционируют еврорегионы, созданные на западных,

северо!восточных и восточных рубежах: Карпатский еврорегион (1993 г.); Буг

(1995 г.); Нижний Дунай (1998 г.); Верхний Прут (2000 г.); Днепр (2003 г.); Сло!

божанщина (2003 г.).

Через еврорегион пролегают кратчайшие пути из СНГ и Украины в стра!

ны Западной Европы, а также между странами Балтийского и Черноморского

регионов. Основными направлениями деятельности еврорегиона являются:
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развитие экспортных и импортных производств на основе специализации

производства и кооперирования с соседними территориями; создание на его

территории международных хозяйственных объектов; налаживание сотрудни!

чества в отраслях промышленности, сельского хозяйства, рекреации и туриз!

ма; создание транзитных транспортных коридоров; рациональное и комп!

лексное использование природно!ресурсного потенциала [8].

Сотрудничество в основном осуществляется в сфере экономики, транс!

портных перевозок, охраны окружающей среды, энергетики и культуры. Счи!

таем целесообразным приступить к разработке комплексных программ соци!

ально!экономического развития приграничных регионов, в т. ч. совместно со

смежными территориями государств. В этой работе могут принять участие

практически все учреждения отделения экономики НАН, региональные вузы,

согласовав свои действия с областными и районными органами власти, заин!

тересованными организациями.

Необходимо разработать упрощенный правовой механизм создания осо!

бых экономических районов разных типов. Необходимо разработать также

механизм вхождения и функционирования территорий в еврорегионы. Ска!

занное касается и специальных экономических зон других типов, в частности

экологических, рекреационных, не говоря уже о зонах активного предприни!

мательства.

Среди основных методологических подходов большое значение имеет

информированность о планах развития соседних территорий, а при необходи!

мости их согласованность. Например, согласование мощностей таможенных

переходов, графики ввода их в действие и др. Необходимо информировать

друг друга о реализации больших инвестиционных проектов во избежание

конфликтных ситуаций на границе.

Для этого в Европе пользуются так называемым проблемным каталогом

регионов, который необходимо разработать в Украине. С этой целью следует

создать рабочие комиссии регионов, в состав которых вошли бы представите!

ли научно!исследовательских организаций, заинтересованных министерств и

ведомств, местных органов власти. Этот каталог в дальнейшем стал бы базой

для разработки государственных региональных программ.

На Украине разработана и реализуется Комплексная программа госу!

дарственной границы. Однако темпы строительства обозначенных в ней

объектов неудовлетворительны. В то же время небольшое количество тамо!

женных переходов создает множество проблем на приграничных территориях,

связанных прежде всего с централизацией и распределением финансов.

Сегодня можно говорить лишь о попытках приблизиться к пониманию

такого феномена, как еврорегионы, поскольку законодательная база Украины

позволяет только имитировать на своей территории европейские модели. Для

Украины отрицательное влияние на развитие приграничных отношений

имеет инерция местных органов власти, отсутствие у них реальных полномо!

чий для осуществления совместных региональных инвестиционных проектов,

а также финансирования со стороны государства и собственных средств на

эти цели. Сдерживающим фактором являются также расхождения в таможен!

ном и налоговом законодательстве стран!участниц, отсутствие финансовых
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органов, специализирующихся на ведении расчетов между партнерами в на!

циональных валютах, выдаче кредитов и займов для осуществления пригра!

ничных проектов.

Мешает развитию сотрудничества в рамках еврорегионов и различный

уровень свобод региональных властей. Если в Польше он довольно широкий,

то в Украине и Румынии – недостаточный. Главные вопросы деятельности

еврорегионов решаются в Киеве, Братиславе или Бухаресте. Иногда доходит

до явного противостояния. Однако, все чаще законодательство стран Цент!

ральной и Восточной Европы учитывает региональные интересы и переходит

к принципам самоуправления, что увеличивает возможности приграничного

регионального сотрудничества [7].

Украина подписала Европейскую рамочную конвенцию о трансгранич!

ном сотрудничестве между территориальными общинами или властями. Ее

опыт создания и функционирования еврорегионов весьма показателен для

понимания происходящих в стране процессов, связанных с развитием терри!

ториальных громад и регионов в Украине. Он дает представление о том, что

такое на самом деле наша региональная политика и что нужно предпринять,

чтобы продвинуться на пути к созданию еврорегионов. 

Согласно дополнительным протоколам, принятым к Европейской рамоч!

ной конвенции по трансграничному сотрудничеству, местные органы власти

имеют право подписывать международные соглашения строго в рамках транс!

граничного сотрудничества. В данном документе также сказано, что сотруд!

ничество осуществляется в пределах национального законодательства, что и

является сдерживающим фактором в развитии и функционировании евроре!

гионов в Украине, препятствует принятию региональных проектов в интере!

сах приграничных территорий и проживающих здесь граждан. Дело в том, что

эти вопросы относятся к компетенции центральных властей. Хотя ясно, что

региональные проблемы никто лучше местных органов самоуправления не

знает и заниматься ими вплотную не будет. Еврорегионы создаются для того,

чтобы объединить местные власти для решения вопросов, направленных на

улучшение жизни населения приграничных территорий. 

Пытаясь следовать европейскому опыту, Украина еще семь лет назад,

когда о необходимости трансграничного сотрудничества говорилось лишь в

научных кругах, обратила свои взоры к такому феномену, как еврорегионы. В

1993 г. она приняла участие в создании первого – Карпатского еврорегиона. В

него вошли четыре области Украины (Закарпатская, Львовская, Ивано!Фран!

ковская и Черновицкая) и приграничные регионы Польши, Венгрии, Слова!

кии и Румынии. В 1995 г. с участием Волынской области и Люблинского вое!

водства Польши был сформирован еврорегион «Буг», в состав которого три

года спустя вошла и Брестская область Белоруссии. В 1998 г. с участием Одесс!

кой области и трех уездов Румынии и Молдовы был создан еврорегион «Ниж!

ний Дунай». В стадии формирования еврорегион «Верхний Прут», куда долж!

ны войти Черновицкая область и два уезда Молдовы и Румынии. Однако

сегодня можно говорить лишь о попытках приблизиться к пониманию такого

феномена, как еврорегионы, поскольку законодательная база Украины позво!

ляет пока что лишь имитировать на своей территории европейские модели. 
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Сегодня в еврорегионах можно сотрудничать на уровне гражданского и

торгового права в сфере транспорта, создания совместных предприятий, в

области профессиональной подготовки, заниматься поставками газа, элект!

роэнергии и т.д.

Однако проблема, с которой сталкиваются участники трансграничного

сотрудничества, еще и в несоответствии законодательств стран!участниц, из!за

чего практически невозможно решать вопросы. Соседние государства по срав!

нению с Украиной далеко продвинулись вперед по пути рыночных реформ.

Если говорить о региональной политике, то в Румынии, к примеру, создано

агентство регионального развития. Подобные национальные агентства сущест!

вуют в Польши и Венгрии. Украина же только работает над концепцией регио!

нального развития, которая должна соответствовать европейским нормам. 

Сложность вопроса о необходимости перераспределения объема полно!

мочий между центральными и региональными властями и о передаче послед!

ним прав решать вопросы приграничного сотрудничества самостоятельно в

том, что единственным субъектом международного права есть государство. И

если бы еврорегионы создавались на основе международных соглашений, тог!

да нормы сотрудничества между местными властями регулировались бы на!

прямую. Но дело в том, что в Западной Европе они тоже не создаются путем

подписания международных соглашений. Поэтому выход в данной ситуации

видится один – передать часть полномочий региональным властям [6]. 

Оценки экспертов, анализирующих эффективность деятельности еврореги!

онов с участием стран СНГ, во многих аспектах совпадают. Аналитики отмечают

следующие проблемы создания и функционирования существующих еврорегио!

нов: бюрократизированность структур еврорегионов, слабая финансовая база,

малая инициативность. Одной из причин такого положения дел является жест!

кая система вертикального централизованного управления. Практика показала,

что без осознания центральными органами власти необходимости передачи

некоторых полномочий на локальный уровень, усиление финансовой самостоя!

тельности местной власти, а также унификации законодательства Беларуси со

странами!партнерами сложно будет говорить об эффективности этой новой для

республики модели регионального сотрудничества. Будущее еврорегионов с ее

участием будет во многом зависеть от позиции органов государственной власти

в вопросах, связанных с перераспределением полномочий центрального, регио!

нального и местного уровней, выработкой и проведением научно!обоснованной

региональной политики. Должны сформироваться нормативно!правовые и

организационные основы для регулирования развития отдельных подсистем

регионов (в частности, в области охраны окружающей среды, занятости населе!

ния, архитектурной и градостроительной деятельности и др.).

На наш взгляд, еврорегионы начнут реально действовать, если удастся ре!

шить следующие вопросы, которые представляют теоретический и практичес!

кий интерес: 

1) отношение между «материальным» и «дискурсивным» регионализмом

и «абстрактным» и «реальным» пространством; 

2) «европеизация» местных и региональных политик под влиянием поли!

тики и инициатив ЕС; 
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3) роль сетей и их «включение» в местный контекст; 

4) роль элит в развитии приграничного сотрудничества («открытие пути»

и формирование множественных идентичностей, преодолевающих, в случае

необходимости, ограничения местного контекста). 
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3. Бусыгина И.М. Политическая роль регионов в структуре Европейского Союза: концеп!

туальные и прикладные аспекты: Автореф. дис… д!ра пол. наук. – М., 2001. 

4. Макогон Ю.В., Ляшенко В.И. Формы и направления межрегионального трансграничного

экономического сотрудничества. – Донецк: Юго!Восток, 2003.

5. Мікула Н.А. Теоретико!методологічні та практичні аспекти функціонування єврорегіонів

// Регіональна економіка.– 2004.– № 4. – С. 53–63. 

6. Перстнева Н. Трансграничное сотрудничество, или украинский опыт еврорегионов //

Зеркало недели.– 2000.– №28.

7. Скотт Дж. Стимулирование кооперации: могут ли еврорегионы стать мостами коммуни!

кации? // www.indepsocres.spb.ru.

8. Титова Т. Еврорегионы с участием государств!членов СНГ: состояние и перспективы раз!

вития // www.materik.ru.

9. Школа И., Бабинская О. Еврорегион как модель ускоренного развития приграничной тер!

ритории в рамках трансграничного сотрудничества: опыт России // Региональная экономика.–

2003.– №2. – С. 169–179.

10. Яценко А.А Трансграничное сотрудничество Украины и России: проблемы и перспективы

// conf.bstu.ru.

Розділ V. Стратегія входження України у глобальну економікуРозділ V. Стратегія входження України у глобальну економіку208

ФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ



209

КОЛЕКТИВНА НАУКОВА МОНОГРАФІЯКОЛЕКТИВНА НАУКОВА МОНОГРАФІЯ

ÊÍÈÆÊÎÂÈÉ ÑÂ²Ò

СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА
ПРЕСТИЖНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ
Україна, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26

E�mail: book@nam.kiev.ua

тел./факс 288�94�98, 280�80�56

Структурна трансформація національної економіки (теоре.
тико.методологічний аспект): Наукова монографія. – К.:
Світ Знань, 2002. – 528 с. Ціна без доставки – 25 грн.

Автор: С. А. Єрохін

Монографія присвячена актуальній проблемі світової

та вітчизняної економічної науки. Викладені теоретико�

методологічні питання структурної трансформації націо�

нальної економіки. Розкрито загальний сценарій струк�

турної трансформації економік розвинутих країн світу.

Проаналізовані сучасні наукові парадигми суспільного

розвитку, що базуються на немарксистській та нематеріа�

лістичній світоглядній основі. Доведено, що понятійний

апарат, так званого формаційного підходу не спрацьовує

при вивченні трансформаційних реалій сучасної світової

та української економік. Обґрунтовано шляхи переходу

економічної системи України на більш високий цивілізаційний рівень за рахунок доко�

рінної модернізації основних інституціональних, управлінських, технологічних та ви�

робничих структур. 

Менеджмент: Навч. посібник / За заг. ред. д.е.н., проф.
М.М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління,
2006. – 656 с. Ціна без доставки – 45 грн.

Авторський колектив: М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін,
О.А. Стороженко. 

У даному навчальному посібнику викладено матеріал,

який дає системне уявлення щодо менеджменту. Комп�

лекс представлених навчальних матеріалів стосується від�

носин управління на макро� та мікрорівні економічної

системи, що дозволяє сформувати сутнісне бачення щодо

менеджмент�взаємозв'язків різноманітних видів діяль�

ності. У цілому викладений матеріал суттєво поширює

теоретичні і методичні уявлення щодо менеджменту. 

Навчальний посібник включає теоретичні засади ме�

неджменту, історію його виникнення і розвитку, форми і методи документообороту при

здійсненні управлінської діяльності, основи операційного менеджменту, розкриває но�

ві тенденції у розвиткові стратегічного менеджменту. Містить також менеджмент�

практикум щодо основних засад управління. 

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, а

також всіх тих, хто цікавиться питаннями управління.
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Маркетинг для магістрів: Навч. посібник / За заг. ред. д.е.н.,
проф. М.М. Єрмошенка, д.е.н., доц. С.А. Єро.хіна: В 2.х т. –
Т. 1. – К.: Національна академія уп.равління, 2007. – 604 с.;
Т. 2. – К.: Національна ака.демія управління, 2007. – 544 с.
Ціна без доставки за 1 том – 45 грн.; за 2 тома – 90 грн.

У навчальному посібнику в концентрованому вигляді

викладено зміст усіх нормативнх дисциплін по спеціаль�

ності «Маркетинг». По кожній з дисциплін базового курсу

пропонуються контрольні питання, тести, глосарій і

література.

Для викладачів, майбутніх бакалаврів і магістрів, аспі�

рантів, маркетологів�практиків, наукових працівників, а

також для всіх, хто цікавиться сучасними технологіями

маркетингу.

Зміст
Том 1

Розділ 1. Маркетинговий менеджмент
Розділ 2. Маркетингові дослідження
Розділ 3. Товарознавство
Розділ 4. Стандартизація і сертифікація
продукції та послуг
Розділ 5. Поведінка споживача
Розділ 6. Логістика
Розділ 7. Маркетингова товарна політика
Розділ 8. Товарна інноваційна політика
Розділ 9. Маркетингова політика розподілу
Розділ 10. Інфраструктура товарного ринку
Розділ 11. Промисловий маркетинг

Том 2
Розділ 12. Інформаційний маркетинг
Розділ 13. Маркетинг у банку
Розділ 14. Маркетинг послуг
Розділ 15. Інформаційні технології в маркетингу
Розділ 16. Міжнародний маркетинг
Розділ 17. Кон'юнктура світових товарних ринків
Розділ 18. Маркетингова цінова політика
Розділ 19. Маркетингова політика комунікацій
Розділ 20. Рекламний менеджмент
Розділ 21. Стратегічний маркетинг
Розділ 22. Комерційна діяльність п
осередницьких організацій
Розділ 23. Маркетинг персоналу

Валютно.курсове регулювання: проблеми теорії і практики:
Монографія. – К.: Национальная академия управления,
2007. – 372 с. Ціна без доставки – 27 грн.

Автор: Я.В. Белінська

У монографії досліджено теоретичні, методологічні та

практичні аспекти формування системи валютно�курсо�

вого регулювання. Розкрито проблеми формування і реа�

лізації валютно�курсової політики на сучасному етапі в

Україні. На основі проведеного дослідження обґрунтовані

практичні рекомендації стосовно удосконалення інстру�

менту валютно�курсового регулювання в період переходу

до монетарного режиму інфляційного таргетування.
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Малий та середній бізнес в Україні. Навч. посібник. – К.:
НАУ, 2003. – 368 с. Ціна без доставки – 15 грн.

Авторський колектив: В.Є. Сахаров, Я.В. Белінська,
О.В. Зав'ялова, О.Ю. Паценко, Н.І. Норіцина, І.Л. Радчен.
ко, Ж.М. Пустовіт, В.В. Ковтунець

Запропонований навчальний посібник є результатом

співпраці викладачів Національної академії управління та

Університету Центрального Ланкаширу (Велика Брита�

нія) у рамках проекту REAP (Регіональне академічне

партнерство), здійсненого у 1998–2002 рр. під егідою Бри�

танського Фонду Ноу�Хау та Британської Ради в Україні.

У посібнику читачам пропонуються сім модулів, що

охоплюють найбільш важливі теоретичні і практичні

аспекти становлення і розвитку малого та середнього біз�

несу, спираючись на багатий міжнародний досвід і вже існуючу вітчизняну практику

роботи у даній сфері.

СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА
ПРЕСТИЖНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ
Україна, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26

E�mail: book@nam.kiev.ua

тел./факс 288�94�98, 280�80�56

Фінансовий менеджмент: Курс лекцій / За наук. ред. д.е.н.,
проф. Єрмошенка М. М. – К.: НАУ, 2004. – 506 с. Ціна без

доставки – 35 грн.

Авторський колектив: М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін,
О.А. Стороженко. 

У даному навчальному посібнику, який зроблено у ви�

гляді курсу лекцій, викладено матеріал, котрий дає сис�

темне змістовне уявлення щодо управління капіталом.

Комплекс питань, що стосуються фінансово�кредитних

відносин на макро� і мікрорівні з точки зору міжнародних

стандартів фінансового розвитку, дозволяє сформувати у

читача глибоке уявлення про взаємозв'язки комерційної

діяльності підприємств з державним механізмом регулю�

вання монетарної сфери через розробку і реалізацію фі�

нансової і грошово�кредитної політики в Україні. Включає тезаурус з більш як 700 по�

нять, використаних у курсі лекцій.
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