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ПЕРЕДМОВА
Особливістю сучасного стану розвитку світової економіки є
інтернаціоналізація і глобалізація господарської діяльності.
Внаслідок
міжнародного
кооперування
виробництва,
удосконалення міжнародного розподілу праці, зовнішньої торгівлі
та й загалом економічних відносин відбувається зміцнення
взаємозв’язків і взаємозалежності національних економік – їх
нормальний розвиток неможливий без урахування зовнішнього
фактора. Дане явище в науковій літературі зазвичай називають
інтернаціоналізацією господарського життя. Це поняття означає
посилення взаємозв’язку і взаємозалежності економік окремих
держав, вплив міжнародних економічних відносин на національні
економіки, участь різних країн у світовому господарстві.
Аналізуючи складне різноманіття питань, що складають
сукупність актуальних проблем розвитку світового господарства і
МЕВ, важливим моментом є саме дослідження економічних систем
як суб’єктів інституційного середовища. В цьому контексті
важливою властивістю порядків відкритого доступу є удавана
незалежність економічної і політичної систем. Економічним
організаціям в порядках відкритого доступу не треба брати участь у
політиці для відстоювання своїх прав, забезпечення виконання
контрактів або захисту від експропріації; їх право на існування і
участь в конкуренції не залежить від збереження привілеїв. Тому
ринки в порядках ходять до схожих висновків: відповідно до їх
підходом авторитарні уряди тяжіють до приватних благ, тоді як
демократичні тяжіють до суспільних благ.
Дана монографія не претендує на повне висвітлення всіх
проблем щодо розвитку світового господарства і МЕВ. Деякі з
положень, викладені у ній, вимагають доопрацювання, проте
автори сподіваються, що книга викличе інтерес у читачів і
сприятиме поглибленню розвитку теорії та практики міжнародних
економічних відносин.
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РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНИЙ КООПЕРАТИВНИЙ РУХ –
СКЛАДОВА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
1.1. Теоретичні засади міжнародного кооперативного руху
Головна тенденція розвитку сучасного кооперативного руху –
активізація міжнародного співробітництва на регіональному й
світовому рівнях, зростання конкурентоспроможності кооперативів
у порівнянні з провідними транснаціональними корпораціями
(ТНК), посилення ролі кооперативних організацій у вирішенні
соціальних проблем та стимулювання зайнятості, поглиблення
міжнародної інтеграції між кооперативними об’єднаннями як
розвинутих країн, так і країн з перехідною економікою, постійне
зростання кількості пайовиків та кооперативних підприємств у
всьому світі. До активнішої співпраці кооператорів спонукають,
перш за все, економічні чинники. В умовах глобалізації економіки
та інформаційної революції лише спільно можна забезпечити
потреби у ресурсах та досвіді праці. Взаємна підтримка дозволяє
впроваджувати нові технології, модернізувати виробництво,
готувати кадри, успішніше популяризувати кооперативну ідею.
Міжнародне співробітництво нині відбувається як на основі
спеціальних партнерських угод, так і через міжнародні
кооперативні організації. Головною координуючою структурою
світового кооперативного руху є Міжнародний кооперативний
альянс. Вивчення більш як столітнього досвіду діяльності цієї
представницької інституції та співпраці з нею в минулому
української кооперації дасть змогу сучасним українським
кооперативним
об’єднанням
долучитися
до
діяльності
міжнародного кооперативного руху.
Вперше формулювання «кооперативного руху» як частини
загального робітничого руху зробив К. Маркс в «Інструкції
делегатам Тимчасової Центральної Ради» у 1866 р., де він писав:
«кооперативний рух – це одна з сил, які перетворюють сучасне
суспільство, основане на класовому антагонізмі. Велика заслуга
цього руху в тому, що він на ділі показує можливість заміни
сучасної деспотичної і породжує пауперизм системи підлеглості
праці капіталові – республіканською і благотворною системою
асоціації вільних і рівних виробників».1 Як бачимо, у цьому
1

К. Маркс Инструкция делегатам Временного Центрального Совета по отдельным вопросам [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.lugovoy-k.narod.ru/marx/16/25.htm. – 6.02.2017.
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визначенні класовий підхід домінує над сутністю організаційних
принципів і загальних основ кооперації і дає підстави до політизації
всього процесу кооперування населення. Нас же цікавлять
дослідження кооперативного руху в історичному аспекті як
процесу матеріалізації кооперативної ідеї, відтворення характерних
особливостей розвитку, конкретизація теоретичних узагальнень і
висновків. Для цього звернемося до спадщини провідних
теоретиків кооперативної думки.
Харківський вчений О. Анциферов писав: «Основа і сутність
кооперативної діяльності складається у вільному організованому і
мирному співробітництві для досягнення господарських цілей, у
здійсненні принципу взаємної допомоги, а не загальної ворожнечі і
взаємного нанесення шкоди та збитку, а звідси випливає величезне
скорочення не тільки марної, але й завжди шкідливої розтрати сил,
... а скорочення витрат людської енергії на господарські цілі
створює основу для пробудження вищих духовних інтересів
людини і людського суспільства, для культурного життя людства».2
Однак, він не сформулював визначення кооперативного руху, а
лише зробив узагальнюючі висновки про кооперацію як громадську
організацію взагалі. О. Чаянов, розглядаючи кооперативний рух як
потік, що розкинувся перед нами, пропонував «спробувати
об’єднати все розмаїття, яке спостерігаємо, в які-небудь однорідні
групи, щоб мати можливість з більшою легкістю усвідомити всю
різноманітну масу видів і форм досліджуваного явища».
«Досліджуваним явищем» для О. Чаянова була характеристика
кооперації як соціального феномену, який з ідеї перетворюється в
рушійну силу і стає однією з складових загального робітничого чи
селянського руху.3
По-різному
відносилися
до
з’ясування
поняття
«кооперативний рух» дослідники кооперації радянського періоду у
20-х роках ХХ століття. Якщо П. Височанський, Є. Дешко,
В. Целларіус застосовували його як синонім терміну «кооперація»,
то П. Мохор визначав його як «… рух соціально-реформований.
Основа його – колективна праця, об’єднання всіх на ґрунті
економічної і духовної взаємодопомоги, інтеграції всіх і всього,
незалежно од класових ознак, класової боротьби, національних рис,
2

Анциферов А. Очерк о кооперации / А. Анциферов. – М., 1909. – С. 23.
Чаянов А. Краткий курс кооперации / А. Чаянов. – М. : Центральное Товарищество «Кооперативное
Издательство», 1925. – 77 с.
3
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і праця як господарська, так і розумово-культурна».4 У цьому
визначенні змішані характерні ознаки кооперації як господарської
одиниці і як соціального руху за подальшу інтеграцію та
взаємодопомогу. У радянській монографічній літературі питання
визначення кооперативного руху ставилося, лише тотожно поняттю
«кооперація».
Наприклад,
І. Фарутін
підкреслював,
що
«кооперативний рух є однією з форм громадського руху, що виник і
розвивався в умовах і на основі капіталізму. Це – рух дрібних
товаровиробників і споживачів, які в боротьбі проти різних проявів
капіталістичної експлуатації створюють господарські (комерційні, а
інколи і виробничі) організації-кооперативи. Мета цих організацій
– відстояти і поліпшити економічне становище дрібного виробника
і споживача в рамках існуючого буржуазного суспільства».5
Сучасний історик В. Половець відтворюючи характерні
особливості означеного явища, вважає, що «кооперативний рух – це
взаємообумовлена матеріалізація кооперативної ідеї, спрямована на
поширення форм і видів кооперації, в якій беруть участь широкі
верстви трудящого населення і загальною метою якої є здійснення
соціально-економічних перетворень в інтересах членів кожного
товариства».6 У підручнику «Історія кооперативного руху» вказано,
що «Кооперативний рух – це громадська діяльність членів
кооперативів, які мають конкретну мету. Як громадський рух, він
виник під впливом економічних і соціальних умов розвитку
суспільства. Метою кооперативного руху є насамперед захист
економічних інтересів своїх членів через організаційну,
громадську, освітню діяльність у формі пропаганди та агітації,
просвітництва, через законодавчу ініціативу, матеріальне та
трудове сприяння, утворення й розвиток специфічних громадськогосподарських організацій – кооперативів».7
Усі соціальні рухи (профспілкові, молодіжні, спортивні і ін.) є
суттю громадської діяльності представників тих чи інших
соціальних груп (верств, класів), відповідно до їх ідеалів, ідеологій
4

Половець В. Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861–1917 рр.) / В. Половець. – Чернігів : Деснян.
правда, 1996. – С. 109.
5
Фарутин И. Характер и особенности кооперативного движения в дореволюционной России / И. Фарутин //
Учёные записки Калининградского университета. Общественные науки. – Калининград, 1970. – Вып. 4. –
С. 161–177.
6
Половець Володимир Михайлович. Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861-1917 рр.) : дис… д-ра
іст. наук: 07.00.01 / Половець Володимир Михайлович; НАН України, Інститут історії України. – К., 1997. –
Арк. 110.
7
Бабенко С. Історія кооперативного руху: підручник для студентів кооперативних вузів / С. Бабенко,
С. Гелей, Я. Гончарук та ін.; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів : Інститут українознавства
НАНУ, 1995. – С. 15.
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та певних цілей. Кооперативний рух є спрямована діяльність –
організаційна, правова, господарська, просвітницька, освітня.
Конкретним її змістом є пропаганда ідей кооперації, фактичне
об’єднання людей, взаємодопомога, встановлення ними солідарної
відповідальності розповсюдження знань серед населення,
підвищення його культури, законодавча ініціатива громадян,
матеріальне сприяння своєму кооперативу, участь в управлінні його
справами і так далі. Створення кооперативів, розвиток кооперації –
ось безпосередня мета кооперативного руху. Сам же термін
«кооперативний рух» характеризує людей, які співпрацюють для
досягнення певної соціально-економічної мети і використовують
для цього кооперативні початки. Спочатку у кооперативному русі
люди брали участь стихійно, тобто без якого-небудь організованого
політичного керівництва, а ідейними натхненниками цього руху
виступали окремі ентузіасти, авторитетні особи. З часом
кооперативному руху стали сприяти професійні спілки, релігійні
установи, деякі політичні партії. Згодом і держава оголосила себе
прибічницею кооперації і розпочала на неї впливати. По суті, з цієї
миті розпочинається кооперативне будівництво як свідомий процес
підготовки необхідних передумов (правових, інформаційних і
інших) для організації кооперативів і їх нормального
функціонування в масштабі країни, на державному рівні. Успіх
(або, навпаки, неуспіх) кооперативного будівництва багато в чому
зумовлюється кооперативною політикою Останнє поняття можна
трактувати двояко. З одного боку, кооперативну політику у тій чи
іншій країні проводить держава (парламент, уряд), використовуючи
кооперацію як інструмент своєї соціальної і економічної політики
(наприклад, зайнятості працездатного населення), аграрної
політики (регулювання розвитку фермерських господарств). У
демократичному суспільстві держава для цього вступає з
кооперативними організаціями в договірні стосунки. З іншого боку,
кооперативна політика здійснюється усередині кооперативного
руху, безпосередньо кооперативними союзами, кооперативами і їх
членами як загальний напрям, спільний курс, спрямованість
кооперативної діяльності на майбутнє.
Безперервний розвиток кооперативного руху перетворює
кооперацію на розгалужену систему. Термін «кооперативна
система»
уживається
для
характеристики
особливостей
господарської діяльності кооперативних товариств усередині
кооперативного руху. Як правило, кооперативна система включає
9

підсистеми – кооперативи з виробничими функціями, кооперативи
переважно споживчого характеру або змішаного типу. Базовий
рівень системи формують кооперативи, створені фізичними
особами. На місцевому (окружному) рівні товариства створюють
свої об’єднання – спілки, союзи, асоціації, які у свою чергу
консолідуються на регіональному та національному (в масштабах
держави) рівнях у федерації чи конфедерації. Кооперативи
співпрацюють і на міжнародному рівні. Найпотужнішим
об’єднанням є Міжнародний кооперативний альянс, створений
національними спілками та асоціаціями з усіх континентів.
Отже, кооперативний рух – це організаційно-масова,
громадсько-політична, культурно-освітницька й інша діяльність у
формі пропаганди кооперативних ідей і принципів, агітації за
кооперативну форму організації господарства, розробки проектів
законів про кооперацію та статутів, а також у формі матеріальної та
трудової участі в утворенні й розвитку кооперативів, їх спілок і
підприємств,
різних
кооперативних
установ.
Термін
“кооперативний рух” часто вживається, коли говорять про групу
кооперативів і їх сукупність як громадських організацій, складових
частин суспільного життя. Існує поняття кооперативного руху
регіону, певної країни, континенту, світового масштабу. У всьому
світі міжнародний кооперативний рух сьогодні виступає одним із
суттєвих напрямів міжнародної інтеграції. Важливо наголосити, що
в умовах глобалізації, яка має багато негативних соціальноекономічних наслідків, міжнародна інтеграція кооперативних
систем базується на дотриманні кооперативних принципів
господарювання і тим самим реально сприяє подоланню проблем
безробіття та бідності у світі. Зважаючи на соціальну спрямованість
міжнародного кооперативного руху, він фактично стає
альтернативною формою розвитку міжнародних відносин ХХІ ст.,
яка здатна забезпечити соціально-орієнтоване стійке економічне
зростання як у розвинутих країнах, так і у країнах з перехідною
економікою.
1.2. Становлення й основні тенденції розвитку Міжнародного
кооперативного руху
У кінці XIX ст. у світовому кооперативному русі відбулися
кількісні та якісні зміни. Створилися гуртові товариства, виникли
спілки окремих видів кооперації, з'явилися перші національні
10

спілки, зародилися перші контакти між кооперативними
товариствами Великобританії, Франції, Німеччини, Бельгії, Іспанії,
Голландії, Данії, Австрії та інших країн. Були вироблені засади
діяльності окремих видів кооперативів: споживчих, виробничих,
кредитних, авторами яких вважають, відповідно Ч. Говарда, одного
з керівників «рочдельських піонерів» у Великобританії, Ф. Буше,
засновника перших у Франції виробничих кооперативів, Г. Шульце
з Деліча, творця першого у Німеччині міського кредитного
товариства і Ф. Райффайзена, теоретика й організатора німецької
сільської кооперації. У кінці ХІХ століття сформувалися такі
принципи кооперації:
1.
Добровільність членства (вступ і вихід з кооперативу).
2.
Матеріальна або трудова участь членів в утворенні й розвитку
свого кооперативу.
3.
Все нерухоме майно кооперативу (земля, будівлі та ін.) є
колективною власністю й становить єдиний неподільний
фонд.
4.
Спільність праці членів відповідно до бажань, здібностей та
досвіду.
5.
Пропорційний розподіл доходів кооперативу відповідно до
участі членів у його господарській діяльності (за працею,
матеріальною участю у формі грошових внесків, за обсягом
закупівлі у кооперативній крамниці тощо).
6.
Рівноправність членів в усіх справах кооперативу та в
управлінні, а також рівні обов’язки.
7.
Демократичність управління кооперативом у формі
безпосередньої участі членів (загальні збори) або через
колегіальні виборні й виконавчі органи, що періодично
змінюються.
8.
Члени, що не виконують своїх обов'язків, порушують статут і
встановлений порядок, виключаються з кооперативу.8
Внаслідок актів солідарності, обміну досвідом кооперативного
будівництва, взаємозбагачення кооперативних ідей та принципів
діяльності, перших торговельних й економічних зв’язків
кооператори різних країн вирішили створити міжнародну
кооперативну організацію. Її виникненню сприяло й те, що у
середині XIX ст. вже існували норми та інститути міжнародного
права, які регулювали діяльність міжнародних організацій. Ідеї
8

Вісин В. Ретроспективний аналіз формування і розвитку міжнародних кооперативних принципів у ХІХ–
ХХ ст. / В. Вісин // Економічний форум [Науковий журнал]. – Луцьк: ЛНТУ, 2011. – Вип. 1. – С. 6.
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співпраці кооператорів різних країн зародилися ще на початку XIX
ст., проте, були реалізовані 19 серпня 1895 р.9 В цей день у Лондоні
відбувся Перший установчий Міжнародний кооперативний
конгрес, у роботі якого взяли участь 207 представників різних
кооперативних організацій з Австралії, Австро-Угорщини, Англії,
Бельгії, Голландії, Данії, Італії, Сербії, США, Франції, Швейцарії та
спостерігачі з деяких інших країн (Аргентини, Індії, Німеччини,
Росії та ін.). Перший конгрес ухвалив рішення про створення
Міжнародного кооперативного альянсу (МКА). Його штабквартира розміщувалася в Лондоні. Було узгоджено скликати
конгреси раз на три роки. Виникнення Альянсу стало прогресивним
явищем у громадському житті того часу. Кооперативний рух
включився в сферу міжнародних відносин. Другий конгрес
Міжнародного кооперативного альянсу відбувся 28 жовтня 1896 р.
в Парижі. Він прийняв Статут МКА. В цьому документі
сформулювали цілі, принципи та методи діяльності Альянсу,
форми й порядок зв'язків з національними організаціями, терміни
скликання конгресів Альянсу, норми представництва в його
центральних органах, розміри членських внесків, характер
діяльності Центрального комітету Альянсу та його бюро. Другий
конгрес обрав Центральний комітет у складі 37 осіб і Бюро
(адміністрацію) на чолі з директором, затвердив прапор і робочу
мову Альянсу, рекомендував оголосити в усіх країнах один день у
році днем кооперації.10 Третій конгрес МКА (1897 р., Делорт
(Голландія) ухвалив резолюцію, в якій закликав усіх членів МКА
організувати в кожній країні зовнішньоторговельні кооперативні
об'єднання для підтримки зв'язків з бюро Альянсу в Лондоні. У
1900 р. в Парижі відбувся Четвертий конгрес МКА, на якому стався
розкол у кооперативному русі: в ньому виділилися дві течії. Першу
очолили бельгійські кооператори-соціалісти (Е. Ансель, Л.
Бертран), другу — представники Німської наукової школи
кооперації Франції (Шарль Жід і де Буав). До 1914 p. відбулося
дев'ять конгресів МКА. Під час Першої світової війни діяльність
Альянсу припинилася. У 1921 р., в Базелі (Швейцарія) скликали X
конгрес МКА, на якому визнали представництво російської
Центроспілки в МКА. У 1922 р. при альянсі створені міжнародний
9

Большая Советская Энциклопедия : В 30 т. / [гл. ред. А. Прохоров]. – Изд. 3-е. – М.: «Советская
Энциклопедия», 1974. – Т. 15. Ломбард – Мезитол. – 1974. – С. 617.
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Бабенко С. Історія кооперативного руху: підручник для студентів кооперативних вузів / С. Бабенко,
С. Гелей, Я. Гончарук та ін.; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів : Інститут українознавства
НАНУ, 1995. – С. 387.
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кооперативний банківський комітет (сьогодні це Міжнародна
кооперативна банківська асоціація (МКБА) – структурний
підрозділ МКА)та міжнародний страховий комітет (нинішня
Міжнародна кооперативна взаємна страхова федерація (МКВСФ) –
секторна організація МКА). У квітні 1923 р. МКА ухвалив
постанову про Міжнародний день кооперації, який відтоді
святкується щорічно у першу суботу липня.11
До 30-х років ХХ століття МКА й національні організації, що
входили до нього, керувалися наступними кооперативними
засадами:
1.
Вільне членство в кооперативі (принцип «відкритих дверей»).
2.
Демократичний характер управління та контролю (принцип
«один член - один голос»).
3.
Розподіл доходу між членами пропорційно обсягам
проведених операцій з товариством (куплених в кооперативі
товарів).
4.
Обмежений відсоток на грошові внески та вклади членів
кооперативу.
5.
Політичний та релігійний нейтралітет кооперативів.
6.
Продаж товарів лише за готівку.
7.
Обов’язкове
здійснення
кооперативом
виховної,
просвітницької
та
освітньої
роботи
серед
членів
кооперативу.12
В 20-30-х роках ХХ ст. фашисти Італії, Угорщини, Болгарії,
Австрії й Німеччини проводили політику ліквідації кооперативів,
якими керували комуністи, соціалісти й безпартійні демократи.
Керівництво МКА засудило антикооперативні дії фашистів. Тема
боротьби з фашизмом стала домінуючою на XIV конгресі МКА в
Лондоні в 1934 р. та на XV конгресі МКА в Парижі у 1937 р.
Також, у 1937 р. МКА вперше сформулював і затвердив
кооперативні
принципи.
ХV
Конгрес
Міжнародного
кооперативного альянсу визнав, що істинність кооперативу
залежить від застосування чотирьох головних принципів: відкрите
членство, демократичне управління, розподіл доходів між членами
згідно їх операцій з товариством, обмежений відсоток на капітал.
Інші три принципи – політичний та релігійний нейтралітет,
11

Co-operative History [Electronic resource]. – It is access mode: http://www.ica.coop/coop/history.html. –
25.03.2010.
12
Co-operative History [Electronic resource]. – It is access mode: http://www.ica.coop/coop/history.html. –
25.12.2010.

13

торгівля за готівку та розвиток освіти – не являлись обов’язковою
умовою при вступі до Альянсу. Були схвалені, але не отримали
статусу принципів такі рочдельські ідеї як: торгівля виключно з
членами кооперативу, добровільне членство, використання
ринкових цін.
Друга світова війна перервала розвиток міжнародних
кооперативних зв'язків. Замість 1940 p., черговий конгрес МКА
відбувся лише у 1946 р. У цьому ж році МКА став однією з трьох
перших неурядових організацій, які набули консультативного
статусу при ООН. В повоєнні роки конгреси скликалися регулярно
й розглядали різноманітні питання політичного, економічного,
господарського, соціального характеру. Зокрема, у 1949 р.
Виконавчий комітет МКА вніс до Правил прийому нових членів
поправки, без яких неможлива справжня кооперативна діяльність,
зокрема:
1.
Кооперативні організації мають бути відкритими для кожного,
хто хоче і може здійснювати свою діяльність, без будь-якої
політичної, релігійної чи расової дискримінації.
2.
Демократичні принципи мають дотримуватись у кооперативах
усіх рівнів, тобто, кооперативи мають мати право вибирати
свої комітети чи інші керівні органи без втручання чи тиску зі
сторони, а всі члени кооперативів мають мати однакові права і
можливість вільно формулювати та виражати свою думку.
3.
Кооперативні організації мають бути зовсім вільні і незалежні,
вони повинні мати можливість займати власну позицію з усіх
питань, що торкаються їх справ чи справ суспільства, позицію,
незалежну як від держави у цілому, так і від тих чи інших
організацій (політичних партій).
При цьому зазначили, що у країнах, де не визнається право на
вільне об’єднання, де немає свободи слова й волевиявлення, вільні
та незалежні кооперативні організації не можуть існувати. Це був
відкритий натяк впливової міжнародної кооперативної організації
на недотримання міжнародних кооперативних принципів
споживчою кооперацією СРСР, представленою в МКА
Центросоюзом. У 1951 р. МКА створює сільськогосподарський
комітет для сільськогосподарських кооперативів (сьогодні це
Міжнародна кооперативна сільськогосподарська організація
(МКСО) – структурний підрозділ МКА).13
13
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У 1966 р. на вимогу кооперативних організацій соціалістичних
країн ХХІІІ Конгрес МКА у Відні прийняв компромісний перелік
кооперативних принципів:
1.
Членство в кооперативному товаристві має бути добровільним
та доступним без штучних обмежень чи будь-якої
дискримінації за соціальними, політичними, расовими чи
релігійними ознаками для всіх осіб, які можуть користуватись
послугами цього товариства і згодні нести відповідальність,
пов’язану із членством.
2.
Кооперативні товариства є демократичними організаціями. Їх
діяльністю мають керувати особи, вибрані чи призначені
членами та підзвітні їм. Члени первинних кооперативів мають
мати рівні права голосу (один член – один голос) та участі у
прийнятті рішень стосовно діяльності їх товариства. В
кооперативних організаціях, які не є первинними
кооперативними товариствами, керівництво здійснюється на
демократичній основі в прийнятній формі.
3.
Процент на пайовий капітал, якщо такий нараховується, має
бути обмеженим.
4.
Економічні результати, які виникають в процесі господарської
діяльності товариства, належать його членам та мають
розподілятись таким чином, щоб виключити можливість
збагачення одного члена за рахунок іншого. Це може бути
здійснено на підставі рішення членів наступним чином:
– на забезпечення розвитку діяльності кооперативу;
– на надання спільних послуг;
– на розподіл між членами пропорційно їх операціям з
товариством.
5.
Всі кооперативи повинні виділяти кошти на освіту своїх
членів, керівників та працівників кооперативу, а також
просвіту всього населення, роз’яснюючи всім принципи та
методи діяльності кооперації, її економічні та соціальні
аспекти.
6.
Для того, щоб краще слугувати інтересам своїх членів та
суспільства, всі кооперативні організації, повинні активно
співпрацювати, використовуючи всі практичні можливості, з
другими кооперативними організаціями на місцевому,
національному та міжнародному рівнях.14
14
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З кооперативних принципів виключили політичні та релігійні
обмеження і тим самим ліквідували формальну перепону для
встановлення тісних контактів з прогресивними профспілковими,
жіночими та молодіжними організаціями.15 Затверджені принципи
достатньо широко охоплювали організаційні та економічні сторони
діяльності кооперативів. Проте ці принципи виявилися надмірно
узагальненими і неконкретними, особливо щодо права власності
членів кооперативу, права контролю, автономії й незалежності
кооперативів.
З 1921 по 1966 р. діяла Міжнародна кооперативна жіноча
гільдія, яка в 1921 р. об'єднала 27 млн. жінок-кооператорів з 20
країн. Ця жіноча кооперативна організація була самостійною й
незалежною: вона скликала свої конгреси й мала свої керівні
органи. Міжнародна кооперативна жіноча гільдія провела велику
роботу щодо підвищення громадського становища жінок,
розширення їх освіти, досягнення їх політичної та економічної
рівності, поліпшення життя їх родин тощо. Через фінансові
труднощі в 1963 р. гільдія зупинила роботу на три роки, а в 1966 р.
ввійшла до МКА як Жіноча кооперативна консультативна рада
(ЖККР), що об'єднує жінок-кооператорів з багатьох країн світу.
ЖККР консультувала МКА з проблем жіночого кооперативного
руху, провадила освітню й дослідницьку діяльність, встановлювала
контакти з жінками-кооператорами та національними жіночими
організаціями, вела боротьбу за рівні права жінок та чоловіків в
освіті, професійному навчанні, оплаті праці, в висуванні на керівні
посади, а також співпрацювала з ООН та її спеціалізованими
установами, іншими міжнародними організаціями.
В 1974 р. Центральний комітет МКА ухвалив рішення надати
представнику Жіночої кооперативної консультативної ради повний
статус. Того ж року ЖККР було реорганізовано в Комітет жіноккооператорів, відтак вона отримала статус допоміжного комітету.
Комітет жінок-кооператорів об'єднує представників споживчих,
сільськогосподарських, виробничих і житлових кооперативів.
Комітет має свій Виконком, який збирається в разі потреби.
Головним завданням Комітету жінок-кооператорів є залучення
жінок до кооперативного руху. Обмін інформацією між
кооперативними організаціями, яку провів Комітет, показав, що
жінки почали частіше обіймати відповідальні посади, а
15
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кооперативні організації – надавати більше уваги освіті жінок та їх
фаховій підготовці. Комітет жінок-кооператорів проводить велику
роботу в країнах, що розвиваються.
Однією з актуальних у міжнародному кооперативному русі є
проблема залучення молоді до кооперації. Раніше при МКА діяли
Міжнародна федерація молодих кооператорів і робоча група
«Молодь і кооперація». Але ці організації існували недовго.
Починаючи від 1969 р., МКА проводить міжнародні конференції
молоді, на яких обговорюються проблеми, пов’язані з членством і
працею молоді в кооперативах, а також питання щодо
ознайомлення молоді з кооперативними принципами, залучення
молодих кооперативних спеціалістів до участі в наданні допомоги
кооперативам країн, що розвиваються. МКА ухвалив декілька
резолюцій з проблем залучення молоді до кооперації. Важливого
значення набирає кооперативне співробітництво Альянсу й
національних кооперативних організацій з Всесвітньою федерацією
демократичної молоді та Міжнародною спілкою студентів, з
молодіжними комісіями й відділами ЮНЕСКО та МОП.
У 1968 р. Міжнародний кооперативний альянс в Нью-Делі
(Індія) засновує регіональне відділення для країн Азії і Океанії. В
жовтні 1972 р. в Варшаві проходив XXV конгрес МКА, який
ліквідував категорію членів-кореспондентів, запровадив більш
демократичну систему сплати членських внесків і представництва.
Внаслідок цього кооперативні організації молодих національних
держав Азії, Африки та Латинської Америки стали повноправними
членами МКА. Також, вирішили надалі засідання конгресу
проводити раз на чотири роки, а рішення ухвалювати не таємним, а
відкритим голосуванням. У 1976 р. відбулася ще одна важлива
подія в історії МКА: впроваджено єдине членство для всіх
кооперативних організацій-членів. Кожній організації надається
лише один голос, незалежно від кількості внесених паїв-внесків.
Отже, МКА здійснив важливий крок до розширення демократії у
міжнародному кооперативному русі.
У 1982 р. штаб-квартира МКА переміщується з Лондону до
Женеви (Швейцарія). В 1990 р. МКА засновує регіональне
відділення в Сан-Хосе (Коста-Ріка) для країн Америки. З 1992 р.
МКА розпочав децентралізацію управління на чотири регіони:
Африку, Америку, Азію і Океанію, Європу. 27-30 жовтня 1992 р. в
Токіо відбувся XXX конгрес МКА. На форумі обговорили й
прийняли новий Статут, структуру МКА, а також Правила,
17

Процедури й Положення МКА. У 1992 р. Генеральна Асамблея
ООН (резолюція 47/90 від 16 грудня) проголосила в честь століття з
дня утворення Міжнародного кооперативного альянсу першу
суботу липня 1995 р. Міжнародним днем кооперативів. 16 7 лютого
1995 р. Генеральна Асамблея ООН (резолюція 49/155)
запропонувала урядам, відповідним міжнародним організаціям,
спеціалізованим установам і національним і міжнародним
кооперативним організаціям щорічно, починаючи з 1995 р.,
відзначати у першу суботу липня Міжнародний день
кооперативів.17
У вересні 1995 р. на ювілейному ХХХІ Конгресі
Міжнародного кооперативного альянсу у Манчестері була
прийнята «Заява про кооперативну ідентичність». На основі
узагальнення
понад
150-літнього
досвіду
міжнародного
кооперативного руху в Заяві було дано визначення кооперативу,
перелік найбільш важливих цінностей кооперативного руху та
принципів, на яких має здійснюватись діяльність кооперативів у
ХХІ столітті. В Заяві підкреслюється, що кооперативи базуються на
таких цінностях, як взаємодопомога, взаємна відповідальність,
демократія, рівність, справедливість та солідарність. Члени
кооперативів дотримуються етичних принципів чесності,
відкритості, соціальної відповідальності та піклування про інших. В
Заяві кооперативні принципи визнали спрямовуючими ідеями, за
допомогою яких кооперативи впроваджують у життя цінності
кооперативного
руху.
Фундаментальними
кооперативними
принципами, на яких має ґрунтуватись діяльність будь-якого
кооперативу затвердили:
1.
Добровільність і відкрите членство. Кооперативи –
добровільні організації, відкриті для всіх, хто може
користуватись їхніми послугами та готовий взяти на себе
відповідальність, пов’язану з членством, без дискримінації
щодо статі, соціального становища, національності,
політичної чи релігійної приналежності.
2.
Демократичний членський контроль. Кооперативи –
демократичні організації, які контролюються своїми членами.
Члени приймають участь в розробці стратегії та напрямків
16
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діяльності кооперативів. Чоловіки і жінки, які обрані
представниками, підзвітні членам товариства. Члени
первинних кооперативів мають рівне право голосу (один член
– один голос). Кооперативи інших рівнів також організовані
на демократичних засадах.
3.
Економічна участь членів. Всі члени вносять до капіталу
кооперативу однакову частину і здійснюють демократичний
контроль за його використанням. Певна частина капіталу
кооперативу є його власністю. Члени можуть отримувати
якусь обмежену компенсацію на свою частку капіталу, або не
мати такої компенсації. Це передбачається умовами членства.
Члени кооперативу спрямовують доходи від його діяльності
на: розвиток їхнього кооперативу, при можливості утворюючи
резерви, хоча б частина яких є неподільною; винагороду
членів відповідно до їх операцій з кооперативом; підтримку
ініціатив, схвалених членами.
4.
Автономія і незалежність. Кооперативи є автономні
організації самодопомоги, що контролюються своїми членами.
Якщо вони укладають угоди з іншими організаціями,
включаючи державні, чи залучають кошти із зовнішніх
джерел, то це робиться на умовах збереження демократичного
контролю членами за діяльністю кооперативу та збереження
його кооперативної автономії.
5.
Освіта, підвищення кваліфікації, інформація. Кооперативи
забезпечують освіту та підвищення кваліфікації для своїх
членів, виборних представників, менеджерів і працівників для
того, щоб кожен з них міг повноцінно забезпечувати
ефективний розвиток свого кооперативу. Вони також
інформують громадськість, особливо молодь та громадських
лідерів, про природу і переваги кооперації.
6.
Співпраця між кооперативами. Співпрацюючи в структурах
місцевого, національного, регіонального та міжнародного
рівнів, кооперативи найбільш ефективно слугують своїм
членам і розвивають кооперативний рух.
7.
Турбота про громаду. Кооперативи працюють на розвиток
своїх громад, керуючись політикою, визначеною членами.18
Ця, прийнята Міжнародним кооперативним альянсом остання
редакція базових кооперативних принципів, є загальним
18

Statement on the Co-operative Identity [Electronic
http://www.ica.coop/coop/principles-revisions.html. – 25.12.2010.

resource].

–

It

is

access

mode:

19

орієнтиром діяльності кооперативних організацій різних країн. Це
означає, що на основі цих принципів може функціонувати
об’єднання як фізичних так і юридичних осіб, кооператив будьякого виду, що існує у будь-якій державі, у тих чи інших соціальноекономічних умовах. Виходячи з універсальних принципів,
міжнародні об’єднання окремих видів кооперації, кооператори ряду
країн виробили, відповідно спеціальні та національні кооперативні
принципи.
У 1996 р. МКА утворив Міжнародну оздоровчу кооперативну
організацію (МОКО) яка репрезентує кооперативи здоров’я. В 1999
р.
МКА
підписує
Меморандум
з
Продовольчою
і
сільськогосподарською організацією об’єднаних націй (ФАО) про
співробітництво і підтримку в галузі сільськогосподарського
кооперативного розвитку. У 2000 р. МКА приймає стратегію з
забезпечення гендерної рівності. 19 грудня 2001 р. Генеральна
асамблея ООН прийняла резолюцію, якою визначено основні
напрямки
політики
для
створення
сприятливих
умов
кооперуванню. Резолюція пропонує державам-членам ООН
визнавати ці напрями при внесенні змін у свою кооперативну
політику та спеціальне кооперативне законодавство («Основні
напрямки ООН зі створення сприятливих умов для розвитку
кооперативів»).19
90-та сесія Генеральної конференції Міжнародної організації
праці (МОП) у Женеві прийняла «Рекомендацію про сприяння
розвиткові кооперативів» (рекомендація 193 від 20 червня 2002 р.),
яка призначена допомогти урядам, профспілкам та організаціям
роботодавців визначитись стосовно способів і засобів підтримки
кооперативів.20 У 2004 р. МКА і МОП підписали Меморандум,
спрямований на подолання бідності і створення робочих місць. У
цьому ж році прийнята Стратегія МКА у боротьбі з ВІЛ/СНІД. 6
червня 2008 р. Міжнародний кооперативний альянс затвердив нову
редакцію статуту організації. У 2009 р. Президентом МКА вперше
обрали жінку Дейм Паулін Грін.21 Найважливішими стратегічними
завданнями МКА в 2009–2012 рр. були:
1.
консолідація і збільшення чисельності членів;
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2.

збільшення впливу кооперації на глобальному рівні шляхом
просування кооперативної ідеї;
3.
розвиток сильних кооперативних підприємств з метою
соціального і економічного прогресу;
4.
підвищення ефективності управління шляхом розвитку
людського капіталу і підтримки міжнародних інституцій.22
Серед завдань діяльності МКА – заходи, спрямовані на
розвиток кооперативного руху в умовах світової фінансової кризи.
Так, темою Міжнародного кооперативного дня, який був
проведений під егідою МКА та ООН 4 липня 2009 р., була протидія
кооперативами світовій економічній кризі. При цьому головний
наголос робився не на необхідності економічного зростання
кооперативів, а на дотриманні кооперативних принципів діяльності
як фактору глобального економічного оновлення.
За час існування МКА перетворився на велику міжнародну
організацію. МКА має статус «А» першої категорії в Економічних і
Соціальних радах, в ЮНЕСКО та деяких інших міжнародних
організаціях. Альянс почав активно підтримувати й захищати
інтереси широких мас населення, брати участь у заходах, що
проводяться ООН та її спеціалізованими органами, підтримувати
акції демократичних і миролюбних сил. Розширилася діяльність
МКА щодо надання допомоги кооперативам країн, що
розвиваються, зросла його роль у розвитку міжнародної співпраці,
міжнародної кооперативної торгівлі, туризму, страхування, захисту
прав споживачів тощо. Альянс виступив організатором деяких
заходів, спрямованих на залучення до кооперативного руху жінок і
молоді. Серйозну увагу МКА надав проблемам кооперативної
демократії, зміцненню єдності лав міжнародного кооперативного
руху. Враховуючи значну роль кооперативів у соціальному
розвитку, на 64-й Сесії Генеральної Асамблеї ООН 18 грудня 2009
р. затвердили резолюцію (А/RES/64/136), в якій проголосили 2012
р. Міжнародним Роком Кооперативів.23
У другій половині 2012 р., після п’яти років фінансової кризи,
більшість розвинених економік залишалася в стані кризи. Їх уряди
виходили з економіки, скорочуючи свої соціальні зобов’язання і
витрати на суспільні потреби, залишаючи громадян ще більш
22
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вразливими до економічної нестабільності. У цій ситуації
кооперативи дали людям у всьому світі певну надію і ясність.
Будучи унікальною моделлю ведення бізнесу, кооперативи надають
економічні ресурси й демократичний контроль. Кооперативна
модель стала комерційно ефективним і надійним способом ведення
довгострокового, ціннісно-орієнтованого бізнесу, який враховує
економічні й соціальні потреби людини. Кооперативний підхід став
зручним як для організації малого й середнього, так і крупного
бізнесу. кооперативний сектор надав мільйони робочих місць по
всьому світу. Кооперативні організації зміцнюють стабільність,
вони спрямовані на перспективу, життєздатні й успішні. Відтак
2012 р. став поворотним моментом для кооперативної ідеї, щоб
оцінити той вклад, який вона вносить у забезпечення безпеки та
благополуччя.
У жовтні 2012 р. в Манчестері Генеральна Асамблея
Міжнародного Кооперативного Альянсу прийняла програму
«Бачення 2020 року». Даний проект спрямований на те, щоб
кооперативи до 2020 р. стали:
1.
Визнаним лідером у галузі економічної, соціальної й
екологічної усталеності;
2.
Моделлю, якій нададуть перевагу прості люди;
3.
Найбільш зростаючою формою бізнесу.
Стратегія цього Проекту спрямована на проведення у 2011–
2020 рр. Кооперативного десятиріччя впевненого росту. Головні
пріоритети цієї програми у тому, щоб розказати про кооперацію
максимально більшій кількості людей, надати людям інструменти й
базову підтримку, щоб вони змогли створювати, фінансувати й
розвивати життєздатні кооперативи й долати бар’єри на цьому
шляху. Проект Кооперативного Десятиріччя вказує чіткий напрям
діяльності на найближчі роки. Завдання МКА, Національних
кооперативних альянсів, секторальних груп, кооперативів й
окремих пайовиків на сучасному етапі полягає у реалізації цієї
програми. П’ять основних складових цього проекту:
1.
Кооперативна бізнес модель краща, тому що вона дає людям
можливість участі (Участь);
2.
Кооперативна бізнес модель краща, тому що вона створює
економічну, соціальну й екологічну сталість (Сталість);
3.
Кооперативна бізнес модель краща, тому що вона, будучи
ідентичною (визначається цінностями й принципами
кооперації), розміщує людину в основу процесу прийняття
22

рішень і надає великий смисл чесної гри у світову економіку
(Ідентичність);
4.
Кооперативна бізнес модель потребує гарантованих
сприятливих правових норм для свого росту (Правові рамки);
5.
Кооперативна бізнес модель потребує кооперативного
капіталу зі строгим членським контролем (Капітал).
Всі ці п’ять складових проекту взаємопов’язані між собою й
становлять його цілісність. Відтак, щоб досягти цілей проекту
«Бачення 2020 року» необхідно:
1.
Вивести участь в межах членства і управління на новий
рівень.
2.
Розвивати кооперативи як гарантів сталості.
3.
Розробити
кооперативне
послання
й
забезпечити
кооперативну ідентичність.
4.
Гарантувати сприятливі правові рамки для кооперативного
росту.
5.
Забезпечити надійний кооперативний капітал, гарантуючи
членський контроль.
Коли перші піонери кооперації застосували на практиці свої
нові ідеї, вони, тим самим, запропонували людям можливість
задовольнити свої потреби у випадку, коли цього не могли зробити
акціонерні компанії. Сьогодні такі ідеї потрібні усім людям.
Світова спільнота зіткнулася з крахом традиційної економіки, в
якій прибуток і ріст важливіше сталості, а приватний прибуток
значить більше, ніж суспільне благо. Саме тому цей амбіційний
проект спрямований на роз’яснення кооперативного посилу і його
широкої трансляції на світове співтовариство. Проект є способом
забезпечити людей засобами, які допоможуть їм втілити в життя
свої мрії; способом, який дозволить усім людям подолати ті
перепони, які стоять на шляху втілення їх мрій.
Сьогодні, Міжнародний кооперативний альянс – одна з
найбільших у світі недержавних організацій. Його членами є 292
кооперативних організацій від 95 країн, які репрезентують більше 1
млрд. осіб у всьому світі.24 Це – національні кооперативні
об’єднання (спілки, федерації, конфедерації), економічно потужні
кооперативи (торговельні товариства, кооперативні банки, страхові
компанії), а також міжнародні кооперативні організації.
24
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Міжнародний кооперативний альянс діє на основі власного
статуту, який, звичайно, постійно вдосконалювався, зазнаючи тих
чи інших змін та доповнень. Нині чинна редакція статуту, прийнята
Генеральною Асамблеєю 6 червня 2008 р. Деякі зміни і доповнення
Генеральна Асамблея МКА внесла 1.1.2009 р. і 20.11.2009 р.25
Згідно з Правилами, Міжнародний кооперативний альянс є
незалежною, недержавною асоціацією, яка об'єднує, представляє і
обслуговує кооперативи у всьому світі. МКА має статус асоціації,
організованої на кооперативних засадах. Її керівництво виборне, а
основне джерело фінансування – членські внески. З 1982 р. штабквартира цієї організації знаходиться у Женеві (Швейцарія).
Статут МКА визначає завдання цієї організації:
1.
Бути світовим репрезентантом кооперативних організацій усіх
видів, які у практиці дотримуються кооперативних принципів.
2.
Поширювати в усьому світі кооперативні принципи та методи.
3.
Сприяти розвитку кооперації.
4.
Відстоювати інтереси кооперативного руху в усіх його
формах.
5.
Підтримувати
добрі
взаємовідносини
між
членами
об’єднання.
6.
Сприяти розвиткові дружніх та господарських відносин між
кооперативами усіх видів, як на національному, так і на
міжнародному рівнях.
7.
Сприяти зміцненню миру та безпеки.
МКА досягає своїх цілей:
–
збиранням кворуму для обміну досвідом, як джерелом
інформації про кооперативний розвиток, дослідження й статистику;
–
надаючи технічне сприяння кооперативному розвитку;
–
створюючи міжнародні спеціальні організації в різних
секторах кооперативної економіки та здійснюючи соціальні
(громадські) заходи;
–
кооперуючись із Організацією Об’єднаних Націй, з іншими
неурядовими міжнародними та національними організаціями, які
дотримуються цілей, важливих для кооперації;
–
іншими належними способами.
Офіційні мови МКА – англійська, французька, німецька,
російська та іспанська.
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Сучасна
децентралізована
організаційна
структура
Міжнародного кооперативного альянсу чотириступенева і включає:
–
центральні органи управління (Конгрес, Генеральна асамблея,
Правління, Комітет аудиту і контролю, Адміністрація МКА);
–
чотири регіональні органи управління (Регіональні Асамблеї,
Регіональні Правління та адміністрації для Європи, Азії і Океанії,
Америки й Африки);
–
глобальні регіональні секторальні організації;
–
тематичні комітети.26
Конгреси Міжнародного кооперативного альянсу – це форуми
кооператорів з усього світу, участь у яких можуть брати й не члени
МКА. На конгреси запрошуються також представники
міжнародних кооперативних організацій, політичні, громадські та
релігійні діячі, науковці, що займаються дослідженнями
кооперативної проблематики. Конгреси відбуваються що чотири
роки й обговорюють найважливіші проблеми світового
кооперативного руху, питання, які мають стратегічне значення для
його розвитку. Найвищим органом управління Міжнародним
кооперативним альянсом є Генеральна асамблея – збори
представників від усіх організацій –членів МКА, що збираються раз
в два роки. Вищим виконавчим органом управління МКА є
Правління альянсу. Правління обирається Генеральною асамблеєю
на чотири роки і складається з Президента МКА, чотирьох Віцепрезидентів та вісімнадцяти членів. Двоє з 18 членів представляють
секторальні організації і один молодіжні кооперативи. Організаціїчлени МКА не можуть мати в Правлінні більше ніж одного
представника, за винятком Президента. Органом членського
контролю в управлінській структурі Альянсу є Комітет аудиту і
контролю. Він складається з трьох-п’яти членів. Комітет
уповноважений призначати Аудитора МКА і проводити щорічну
перевірку фінансової діяльності Альянсу та фінансових зобов’язань
його членів. Про результати аудиту комітет звітує перед
Генеральною асамблеєю та Правлінням.27
Невід’ємними
елементами
організаційної
структури
Міжнародного кооперативного альянсу є його регіональні органи
управління. Вони створені з метою сприяти співпраці між
організаціями-членами МКА на регіональному рівні. Зокрема,
регіональні асамблеї Азії і Океанії, Америки, Африки та Європи,
26
27

Statutes [Electronic resource]. – It is access mode: http://www.ica.coop/ica/2009-ica-statutes.pdf. – 24.03.2010.
ICA Structure [Electronic resource]. – It is access mode: http://www.ica.coop/ica/structure.html. – 26.03.2010.

25

що збираються щороку, проводять в життя рішення Генеральної
асамблеї, визначають пріоритети робочих програм МКА для своїх
регіонів, а також готують звіти, пропозиції та резолюції для
розгляду на Генеральній асамблеї. Політику, визначену
регіональними асамблеями реалізують регіональні ради, які
очолюють віце-президенти МКА. Центральні та регіональні органи
управління мають свій апарат – Адміністрацію. Адміністрацію
очолюють, відповідно, Генеральний директор МКА та регіональні
директори. Генеральний директор – основна посадова особа в
МКА. Він керує центральним офісом Альянсу в Женеві, добирає
кадри та очолює секретаріат МКА. Генеральному директору МКА
підзвітні всі регіональні адміністрації.28
Господарськими
секторами
кооперативної
діяльності
управляють спеціалізовані організації. Це – міжнародні
кооперативні організації, що є членами МКА й об'єднують,
відповідно, сільськогосподарські, фінансові, споживчі, житлові та
ін. кооперативи. Негосподарськими секторами керують спеціальні
комітети: Комунікативний комітет (ІСАСС), який відповідає за
зв'язки між національними кооперативними організаціями, Комітет
кооперативних досліджень (ICACCR), Комітет розвитку людських
ресурсів (ICAHRDC) та Комітет ґендерної рівності (ICAGEC).
Спеціалізовані організації та комітети створені відповідно до
рішень Генеральної асамблеї МКА і підзвітні їй у своїй
діяльності.29
Децентралізована організаційна структура Міжнародного
кооперативного альянсу дозволяє ефективно реалізовувати свої
основні цілі. Політика МКА здійснюється у таких напрямах:
1.
Забезпечення співробітництва кооперативних організацій на
міжнародному рівні. Розвиток співробітництва координує
Комунікативний комітет. Цей комітет, а також спеціалізовані
організації МКА сприяють укладенню взаємовигідних
економічних угод, налагодженню науково-технічних зв'язків
та обміну досвідом між кооперативними організаціями з
різних країн та регіонів.
2.
Зокрема, останнє десятиріччя для кооперативів Європейського
Союзу було сповнене роботи по трьох основних напрямках:
розширення сфери використання кооперативних об’єднань,
удосконалення кооперативного законодавства, визнання
28
29

ICA Structure [Electronic resource]. – It is access mode: http://www.ica.coop/ica/structure.html. – 26.03.2010.
Теорія та історія кооперації : підручник /С. Гелей, Р. Пастушенко. – К.: Знання, 2006. – С. 380.

26

3.

4.

5.

6.

політичними структурами Євросоюзу за кооперативами
належного місця у реалізації тих завдань, що стоять нині
перед європейською спільнотою. Останнім часом завдяки
зусиллям МКА Європи, Єврокомісія прийняла Європейський
кооперативний статут (SCE) та спеціальне Звернення про
сприяння розвиткові кооперативів у Європі.
Захист кооперативної ідентичності, поширення кооперативної
ідеї. Збереження кооперативної своєрідності в умовах
глобалізації й переходу до постіндустріального суспільства
визнається пріоритетом МКА. Питання кооперативної теорії
розглядалися на всіх останніх конгресах Альянсу. Вони –
предмет діяльності численних наукових та інформаційнометодичних центрів, створених за його участю. Результати
наукових
досліджень
та
методичні
рекомендації
кооперативним організаціям подають на сторінках журналів
МКА «Новини Міжнародного кооперативного альянсу» та
«Огляд міжнародної кооперації».
Забезпечення
підтримки
кооперативного
руху
на
міжнародному і національному рівнях. Підтримку кооперації
забезпечує регулярне співробітництво МКА з державними й
громадськими міжнародними організаціями, зокрема з
Організацією Об’єднаних Націй (ООН), Міжнародною
організацією праці (МОП), Міжнародною продовольчою та
сільськогосподарською організацією (ФAO) і ін.
Сприяння кооперації в державах з перехідною економікою та
в країнах, що розвиваються. МКА приділяє постійну увагу
кооперативному рухові в країнах Азії та Африки, а останніми
роками ще й кооперації в державах Східної і Центральної
Європи, що перейшли до демократії та ринкової економіки.
Для допомоги кооперації цих країн регулярно розробляють
спеціальні програми, до виконання яких залучають
міжнародні та національні кооперативні організації,
громадські об’єднання і фонди. Програми передбачають
різноманітну фінансову, технічну, організаційну й культурнопросвітню допомогу кооперативам у цих регіонах.
Підвищення
кваліфікації
спеціалістів
і
керівників
кооперативів з питань менеджменту, фінансової роботи,
підготовки кадрів тощо. Цей напрям останнім часом теж став
пріоритетом МКА, що пояснюється зростаючим притоком в
кооперативи нових людей та ускладненням управління
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кооперативом в умовах високоінтенсивної економіки. Для
навчання кооперативних кадрів розробляють і реалізують
спеціальні
освітні
програми,
надають
підтримку
кооперативним навчальним закладам, проводять «круглі
столи», семінари, конференції з обміну досвідом
кооперативної діяльності, збирають й узагальнюють
інформацію про нові види послуг та набутки кооперативного
менеджменту, які існують в різних країнах тощо.
7.
Підтримка і проведення акцій міжнародного та національного
рівня, спрямованих на вирішення глобальних проблем
людства. МКА та національні об'єднання кооперативів
надають моральну, фінансову й організаційну підтримку
ініційованим іншими організаціями заходам та діям на захист
миру, навколишнього середовища, прав та свобод людини і
народів. Вони також самостійно проводять подібні акції,
борючись
з
бідністю,
безробіттям,
соціальною
несправедливістю, забрудненням довкілля тощо. МКА
виступає за створення усім народам рівних можливостей в
умовах глобалізації економіки.30
Крім Міжнародного кооперативного альянсу, в світі існують
інші міжнародні кооперативні організації, діяльність яких у справі
розвитку кооперації заслуговує пильної уваги. До таких організацій
можна зарахувати Об’єднаний комітет сприяння й надання
допомоги
кооперативам,
що
є
єдиною
міжнародною
кооперативною організацією, до якої входять як урядові, так і
неурядові організації. Членами Об’єднаного комітету сприяння й
надання допомоги кооперативам є Секретаріат ООН, МОП, ФАО,
МКА, Всесвітня рада кредитних спілок, Міжнародна федерація
робітничих плантацій, сільського господарства й суміжних
професій. Комітет функціонує як сполучна ланка між установами
ООН та міжнародними неурядовими організаціями і є створений
для сприяння й координації допомоги кооперативам країн, що
розвиваються. Ініціатором заснування такого органу виступив
наприкінці 60-х років МКА. Ідею підтримали МОП і ФАО, і
наприкінці 1971 р. було створено Об'єднаний комітет сприяння в
наданні допомоги кооперативам. Спочатку цей комітет займався
тільки проблемами сільськогосподарських кооперативів, але
пізніше вирішили розширити сферу його діяльності, залучивши до
30
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неї всі види кооперативів країн, що розвиваються. Останнім часом
цей орган почав надавати чимало уваги дослідницькій діяльності,
готувати аналітичні огляди про розвиток кооперації в різних
країнах, розробляти проблеми кооперативної теорії та практики.
Секретаріат ООН часто залучає Об'єднаний комітет сприяння в
наданні допомоги кооперативам до підготовки проектів і доповідей
про кооперацію, що виносяться на обговорення Генеральної
Асамблеї. Діяльність комітету, незважаючи на його досить
обмежені фінансові й людські ресурси, користується визнанням
міжнародних організацій і агентств, що діють у галузі
кооперативного розвитку. Робота комітету суттєво розширює
можливості й підвищує ефективність допомоги, яка надається по
лінії міжнародних організацій кооперативам країн, що
розвиваються.
Організація Всесвітня рада кредитних спілок – член Комітету
– знаходиться в Медісоні (штат Вісконсін, США). Всесвітня рада
кредитних спілок є міжнародною кредитною організацією, яка
надає технічну, організаційну й фінансову допомогу своїм
організаціям-членам у справі створення та укрупнення кредитних
спілок у всьому світі. На Третій всесвітній конференції з
кооперативного кредиту й заощаджень у 1974 р. в Лондоні було
створено Міжнародний комітет взаємодії з кооперативного кредиту
й заощаджень. Цей комітет є організацією, яка ставить собі за мету
сприяти розвиткові кредитно-заощаджувальних кооперативів у
всьому світі й координувати їх діяльність на міжнародному рівні
завдяки обмінові інформацією, персоналом і експертами. Членами
Комітету є МКА, Всесвітня рада кредитних спілок, Центральний
кооперативний банк сільського й лісового господарства (Японія),
Національна конфедерація взаємного кредиту (Франція), Народні
каси ім. Дежардена (Канада), група кооперативів Райффайзена
(Бенілюкс), Спілка кредитних кооперативів (Франція).
Організація Кооперативів Америки (ОКА), що є членом МКА,
– це поки що єдина регіональна міжнародна організація, членство в
якій є відкритим для кооперативних організацій усіх країн
американського континенту. Створена в 1963 p., ОКА своїм
головним завданням вважає створення й розвиток кооперативних
федерацій. Велику увагу надає ОКА кооперативній освіті: керівним
працівникам країн Латинської Америки вона виділяє стипендії для
навчання в інших країнах. Організація сприяє вдосконаленню
кооперативного законодавства й впровадженню законів у силу, а
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також організовує кооперативні конференції латиноамериканських
країн, налагоджує ділові стосунки з міжнародними організаціями.
Штаб-квартира ОКА міститься в Боґоті (Колумбія).
Найактивніше розвивається міжкооперативна співпраця в
країнах Скандинавії. В Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Ісландії
ще протягом 1918-1920 pp. помітно розширилися в тих країнах
спілки кооперативних підприємств у галузі закупівель і розподілу
продовольчих і непродовольчих товарів, а також різних товарів
власного виробництва. В Фінляндії було створено товариство
«Нордспрей», яке виготовляло аерозольні товари. В Швеції та
Норвегії виникло товариство для виробництва шоколаду й
кондитерських виробів «Нордчоколяд». У Норвегії було засновано
кооперативну фабрику «Нордкронен», яка виробляла туалетне
мило, а також шведсько-фінське товариство «Тео-Оу», яке
продукувало пральні порошки, та шведсько-норвезьке товариство
для виробництва електричних жарівок.
У 1918 р. виникло Скандинавське кооперативне гуртове
товариство, до складу якого ввійшли кооперативні спілки Швеції,
Данії, Норвегії, пізніше кооперативні організації Фінляндії та
Федерації Ірландських кооперативів. Штаб-квартира гуртового
товариства знаходилася в Копенгагені. В 1975 р. з'явилося нове
спільне підприємство кооперативних організацій Данії, Фінляндії,
Норвегії та Швеції — «Нордтенд», яке виготовляло мило, миючі й
очищувальні засоби.
В 1974 р. кооперативні організації США, Швеції, Канади,
Данії, Бельгії, Великобританії, Франції, Єгипту, Ірану, Японії,
Норвегії, Швейцарії та інших країн створили Міжнародну
кооперативну нафтову асоціацію з центром у Нью-Йорку, яка
закуповує нафту та нафтопродукти для своїх членів. Асоціація
побудувала декілька великих заводів з переробки нафти,
виробництва змішаних масел. Такі заводи є в Голландії, Швеції,
Бірмі, Шрі Ланці й деяких інших країнах.
19
найбільших
сільськогосподарських
постачальних
кооперативів США утворили міжнародну торговельну компанію
для постачання енергією своїх членів, відому як Міжнародний
енергетичний кооператив. Ця компанія підтримує прямі зв'язки з
країнами-виробниками нафти для того, щоб забезпечити
постачання кооперативам потрібних енергетичних продуктів.
Успішно функціонує Міжнародний кооперативний банк, якого
заснували 59 організацій з 21 країни, що стали його пайовиками.
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Великий вплив на міжнародному ринку має торговельне
об’єднання ІНТЕРКООП, до якого входять 22 споживчі
кооперативні організації з 18 країн. ІНТЕРКООП здійснює спільні
закупівлі великими обсягами, організовує виставки кооперативної
продукції, сприяє обмінові досвідом торгівлі задля підвищення
конкурентоспроможності споживчих кооперативів. ІНТЕРКООП
має свої контори в Гонконзі, Іспанії, Бразилії, Аргентині, США й
Австралії.
Від 1962 р. існує Європейське співтовариство споживчих
кооператив ЄВРОКООП, засноване кооперативними спілками країн
Спільного ринку. У 1965 р. ЄВРОКООП розпочав здійснювати
перші спільні закупівлі продовольчих товарів, у 1966 р. побудував
першу спільну фабрику кексів в Утресті (Голландія), згодом –
фабрику для виробництва шоколаду й карамелі в Дортмунді (ФРН).
ЄВРОКООП планує й надалі розширювати свою виробничу
діяльність. У 1972 р. ЄЕС визнала ЄВРОКООП як організацію
споживачів і ввела її до складу дорадчого комітету з питань
споживання.
В розвитку міжнародних кооперативних зв’язків відіграють
чималу роль і інші кооперативні об’єднання різних країн світу.
Міжнародна кооперативна співпраця й міжнародні кооперативні
об'єднання були економічним підґрунтям інтернаціоналізації
господарської науки кооперативів капіталістичних країн, яка
сприяла процесам інтеграції й централізації в кооперативних
організаціях, певною мірою зміцнювала позиції кооперативного
сектору в економіці країн з ринковою економікою.
Велику увагу питанням кооперації надає ООН, особливо її
економічна й соціальна рада (ЕКОСОР). Послідовна політика, що її
проводить ООН на підтримку кооперації, мала вплив на
спеціалізовані установи ООН, діяльність яких останнім часом все
більше орієнтується на заохочення кооперативних програм і
проектів розвитку. До таких установ належить зарахувати
Продовольчу й сільськогосподарську організацію (ФАО), Програму
розвитку ООН (ПРООН), Організацію з питань освіти, науки й
культури (ЮНЕСКО), Організацію з промислового розвитку
(ЮНІДО), Фонд з капітального розвитку (ФКРООН) та низку
інших.
Особливу роль у розвитку кооперації відіграє Міжнародна
організація праці (МОП), яка практично від дня свого заснування в
1919 р. внесла споживчі товариства до списку організацій,
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сприяння яким відповідало меті й завданням МОП. За роки
існування МОП її кооперативна програма зазнала докорінних змін.
Умовно цю діяльність МОП можна поділити на три періоди.
Протягом перших трьох десятиліть праця кооперативного відділу
МОП концентрувалася на допомозі кооперативам промислово
розвинутих країн через провадження досліджень, розповсюдження
інформації, розвиток співпраці з кооперативними організаціями.
Починаючи від 50-х років, вістря її уваги поступово зміщується в
бік країн, що розвиваються. Відтак, посилаючи місії в країни, що
розвиваються, МОП надає консультативну допомогу в розробці
кооперативного законодавства, створенні державних установ,
сприяє кооперативам у підготовці кадрів тощо.
На початку 70-х років активізувалася діяльність Продовольчої
й сільськогосподарської організації (ФАО) в галузі кооперації. В
80-х роках ФАО здійснювала конкретні проекти майже в 40
країнах, що розвиваються, провадила дослідження з проблем
кооперації, організовувала навчальні кооперативні курси,
симпозіуми, семінари, виділяла стипендії тощо. В останніх
програмах ФАО посилену увагу надавалося питанням залучення
жінок до кооперації.
Все більшу зацікавленість кооперацією виявляла Організація з
питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО), особливо в галузі
освіти членів кооперативів, ліквідації неписьменності. ЮНЕСКО
тісно співпрацює з Міжнародним кооперативним альянсом. МКА
має консультативний статус вищої категорії в ЮНЕСКО.
Плідно розвивається співпраця МКА з організацією для
промислового розвитку ООН, особливо із спеціалізованим
комітетом робітників виробничих і ремісничих кооперативів
(ЮНІДО). Практична допомога ЮНІДО переважно зводиться до
підготовки кваліфікованих кооперативних фахівців з країн, що
розвиваються, а також до організації разом з МКА семінарів та
інших заходів з питань промислових кооперативів.
Вагомий вклад у кооперативний рух вносить Програма
розвитку ООН, яка є основним джерелом фінансування проектів
допомоги кооперативам. Тісні контакти налагоджено між ПРООН і
МКА, якому надано статус співпрацюючої організації.
Наведені факти свідчать про те, яку підтримку має в світовій
організації націй кооперативний рух, що став невід'ємною
частиною її практичної діяльності.
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1.3. Становлення й основні тенденції розвитку Українського
кооперативного руху
Стосунки з вільним кооперативним рухом започаткували
піонери української споживчої кооперації М. Баллін, В. Козлов, М.
Зібер та інші. Вони підтримували дружні зв'язки з англійською,
французькою та швейцарською кооперацією, листувалися із
західними кооператорами, відвідували їх країни для вивчення й
запозичення досвіду, враховуючи соціально-економічну ситуацію в
Україні. Українські кооператори намагалися налагоджувати
торговельні контакти, брали участь у кооперативних конгресах і
конференціях різних країн ще перед виникненням Міжнародного
кооперативного альянсу (МКА). Українські діячі належали до
ентузіастів утворення міжнародного об'єднання, навіть проектували
заснування міжнародного кооперативного університету та видання
кооперативної енциклопедії тощо. В 1889 р. В. Козлов був
учасником кооперативного конгресу в Парижі. Від 1880-х років
західноукраїнський
кооператор
В. Нагірний
впроваджував
практичний досвід кооперативного будівництва та методи праці
швейцарської кооперації.31 В Західній Україні кооператори
підтримували зв’язки з піонерами кредитної кооперації Німеччини
Райффайзеном та Шульце з Деліча й застосовували їх кооперативні
принципи в Галичині. Як піддані Австро-Угорщини, кооператори
Галичини були добре знайомі із засадами й розвитком
сільськогосподарської кооперації чесько-моравських земель.
Активно співпрацював з МКА український кооператор
Херсонщини Микола Левитський. Він брав участь у роботі
Першого й наступних його конгресів протягом 30 років як гість або
як офіційний представник у складі російської та української
кооперативних делегацій. М. Левитський був учасником конгресів
МКА в Парижі (1896), Кремоні в Італії (1907), Гамбурзі (1910) й
востаннє у Стокгольмі (1927). Персональним членом МКА був
український
кооператор
С.
Бородаєвський.
Делегати
західноукраїнської спілки міської споживчої кооперації «Народна
Торгівля» їздили на Міжнародний кооперативний конгрес у
Будапешті (1909). На конгресі в Ґлазґо (1913) західноукраїнські
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кооператори на чолі з І. Петрушевичем роздали його учасникам
інформаційну брошуру англійською мовою про історію та
тогочасний стан української кооперації в Австро-Угорщині. На
цьому форумі представники кооперативних організацій народів, що
були позбавлені власної державності, – українців, чехів, грузинів та
інших – звернулися до президії з пропозицією замінити державне
представництво на Міжнародних кооперативних конгресах
національним представництвом. Це питання мали вирішити на
наступному, X конгресі в 1916 p., але він у зв'язку з війною не
відбувся.32 Протягом 1917–1920 pp., у часи визвольних змагань
українського народу за незалежність, кооперація в Україні досягла
неабиякого розвитку. Було створено Всеукраїнську кооперативну
спілку Дніпросоюз, яка оголосила свій вступ до МКА.
Кооперативні спілки України різних рівнів налагодили ділові
стосунки з кооператорами Фінляндії, Швеції, Німеччини, Болгарії,
відновили та зміцнили давні зв'язки з кооператорами Сибіру та
кооперативними
організаціями
кавказьких
народів,
які
солідаризувалися з українськими кооператорами ще на
всеросійських кооперативних з'їздах. Найстаршим членом МКА зпоміж
українських
кооперативних
організацій
була
західноукраїнська міська споживча кооперація «Народна Торгівля».
Вона також підтримувала тісні контакти з Гамбурзькою спілкою
німецьких споживчих кооперативів, була членом великих
британських споживчих гуртових організацій. Між двома
світовими війнами українську кооперацію в МКА репрезентували
Ревізійний Союз Українських Кооперативів та «Народна Торгівля».
На кожному конгресі міжвоєнного періоду – в Базелі (1921), Генті в
Бельгії (1924), Стокгольмі (1927), Відні (1930), Лондоні (1934),
Парижі (1937) – була присутня делегація українських кооператорів
на чолі з головою РСУК Ю. Павликовським.33 Підтримували
зв'язки з міжнародним кооперативним рухом і західноукраїнські
жінки-кооператорки.
Делегатки
Української
Жіночої
Кооперативної Гільдії від 1930 р. брали участь у конгресах
Міжнародної жіночої кооперативної гільдії у Відні (1930), Лондоні
(1934), Парижі (1937). В 1933 р. Українська Жіноча Кооперативна
Гільдія стала повноправним членом Міжнародної жіночої
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кооперативної гільдії. В 1937 p., разом з конгресом, у Парижі
відбулася конференція Міжнародної жіночої кооперативної Гільдії.
На дводенній конференції жінок-кооператорок делегаткою від
Української Жіночої Кооперативної Гільдії була Олена Залізнякова
– директорка жіночої кравецької школи при кооперативі «Труд» у
Львові. Під час роботи міжнародної кооперативної спілки жіноккооператорок у Парижі в залі конґресу влаштували виставку видань
кооперативних афіш національних кооперативних жіночих Гільдій.
Тут було представлено й українські часописи, які містили статті
жінок для жінок-кооператорок, та спеціальні видання жіночих
кооперативів.
Українська
Жіноча
Кооперативна
Гільдія
демонструвала журнал «Нова хата», картки та каталоги
кооперативу «Українське народне мистецтво», матеріали про
працю й побут жінок кооператорок.34 У час між двома світовими
війнами українські кооператори налагодили дуже тривкі й широкі
зв'язки з кооператорами Чехословацької республіки. В
демократичній країні великого слов'янина Т. Масарика тоді
виникла та розвивалася Українська Господарська Академія, яка
зробила свій цінний вклад у теоретичний розвиток вчення про
кооперацію та виховала цілу плеяду кооператорів-теоретиків і
практичних організаторів. Професори й студенти академії
співпрацювали з Центральною спілкою чеських кооператорів та з
іншими кооперативними організаціями республіки. В чеській і
словацькій кооперативній пресі збереглися матеріали про таку
співпрацю трьох слов'янських народів. З-поміж українців, які
доклали чималих зусиль до розвитку чехословацької та
західноєвропейської кооперативної думки, належить згадати
насамперед проф. С. Бородаєвського та проф. Б. Мартоса. Обидва
вони були членами міжнародного інституту для кооперативних
закладів, заснованого відомим економістом-кооператором Шарлем
Жідом. Інформацію про український кооперативний рух
розповсюджував також М. Гехґер, як редактор одного з фахових
журналів. У 1924 р. проф. С. Бородаєвський і проф. Б. Мартос, як
представники Української Господарської Академії, брали участь у
міжнародній кооперативній виставці під час конгресу в Генті
(Бельгія). С. Бородаєвський написав французькою мовою брошуру
про навчання в кооперативному відділі УГА. Тисячі примірників
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цієї книжки було роздано відвідувачам виставки та учасникам
Міжнародного кооперативного конгресу. Представники радянської
кооперації запротестували проти її розповсюдження, але їх
протесту світова кооперативна громадськість не сприйняла. Обидва
згадані українські професори брали участь у всесвітній конференції
професорів, які викладали предмет кооперації в вищих навчальних
закладах. У 1931 р. С. Бородаєвського було делеговано на другу
таку
конференцію
та
з'їзд
фундаторів
Міжнародного
кооперативного інституту. Разом з проф. М. Туган-Барановським,
С. Бородаєвський найбільше відомий в наукових колах і в
міжнародному кооперативному рухові як видатний ученийдослідник кооперації й співробітник багатьох кооперативних
журналів, що виходили різними мовами світу.35
В 1932 р. в Найдорфі (Швейцарія) відбувся кооперативний
семінар МКА, на якому Д. Коринець дав обширну інформацію про
історію та тогочасний стан кооперативної освіти в Західній Україні.
На початку 1937 р. відбувся XV конгрес МКА в Парижі, останній
перед Другою світовою війною. Західноукраїнську делегацію на
цьому форумі очолювали Ю. Павликовський і О. Луцький, які
налагодили особисті взаємини з видатними представниками
міжнародного кооперативного руху – В. Гансером, Г. Меєм,
доктором Дж. Фоке, Е. Пуасоном та іншими. Учасникам конгресу
було роздано видану німецькою та французькою мовами
ілюстровану інформаційну книжечку про західноукраїнський
кооперативний рух. Член української делегації на останньому
передвоєнному конгресі – О. Луцький був заарештований в 1939 р.
і помер у концентраційному таборі біля Архангельська. В 1951 р.
представник московської Центроспілки домагався прийому до
членів МКА окремо кооперативних організацій Української та
Білоруської РСР, щоб мати більше голосів у цій міжнародній
кооперативній організації, але цю вимогу відхилили.
Після проголошення незалежності, протягом 1990-х рр. в
Україні сформувалися передумови для відродження національного
кооперативного руху. Започаткована діяльність кредитних спілок
та сільськогосподарських кооперативів, реформування споживчої
кооперації, відновлення виробничих товариств, промислових,
транспортних, житлових, дачних кооперативів.
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27–30 жовтня 1992 р. в роботі XXX конгресу МКА в Токіо
брала участь і делегація споживчої кооперації незалежної України,
очолювана головою Укоопспілки С. Бабенком. Відбулося також
засідання Виконкому МКА, який вирішив прийняти Центральну
спілку споживчих товариств України – Укоопспілку до членів
МКА. Отже, відкрилася нова сторінка в історії співпраці
кооператорів України з міжнародним кооперативним рухом.
Укоопспілка стала повноправним членом всесвітньо відомої
міжнародної організації –МКА, що відкрило шлях до міжнародних
зв'язків кооператорів України.36 З цього моменту посилюється
співробітництво та інтеграція кооперативних товариств на
місцевому і національному рівні. Правління Укоопспілки в кінці
90-х рр. вдається до теоретичного обґрунтування концептуальних
засад розвитку національного кооперативного руху в умовах
ринкового господарювання. На основі аналізу історичних і
соціально-економічних засад кооперації, організаційних і
господарських систем кооперативного руху розвинутих країнах
Європи, Азії та США була розроблена Концепція розвитку
національного кооперативного руху.37 Концепція розвитку
національного кооперативного руху в Україні стала важливим
документом з питань його організаційної консолідації та
подальшого розвитку кооперативних відносин у ринковій
економіці. В ній були визначені організаційні завдання щодо
розвитку
кооперативів
за
рахунок
визначення
засобів
кооперативної агітації та механізмів створення кооперативів і
розроблення їхніх статутів і бізнес-планів. В концепції зазначено,
що всі напрями національного кооперативного руху розвиваються
на основі принципів кооперації, визначених ХХХІ Конгресом МКА
у 1995 р.
У червні 2001 р. на Установчих зборах уповноважених
представників Центральної спілки споживчих товариств України
(Укоопспілки), Всеукраїнської спілки сільськогосподарських
кооперативів та Асоціації кредитних спілок України було створено
Національний кооперативний альянс України.38 Головним
завданням діяльності Національного кооперативного альянсу
(НКА) стало прийняття закону про кооперацію в Україні, який би
розширив і поглибив юридичні норми і положення, що були
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зафіксовані в уже прийнятих на той час Законах України «Про
споживчу кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію»,
«Про власність» та у Господарському (комерційному) кодексі
України, визначив усі правові, організаційні, економічні та
соціальні основи функціонування кооперації в Україні. Врешті,
прийняття закону «Про кооперацію» у 2003 р. стало важливим
успіхом
початкового
етапу
діяльності
Національного
кооперативного альянсу. Цей закон став основою для розвитку
різних видів кооперативної діяльності в різноманітних секторах
економіки та соціального життя, створив правові основи їх
організаційної і господарської консолідації та перетворення
кооперації у важливий чинник суспільного життя.
У Законі України «Про кооперацію» задекларовані такі
принципи діяльності українських кооперативів:
1.
добровільність вступу та відсутність перешкод при виході з
кооперативної організації;
2.
соціальна справедливість, взаємодопомога та співробітництво;
3.
рівне право голосу під час прийняття рішень (один член
кооперативу – один голос);
4.
вільний вибір напрямів і видів діяльності;
5.
демократичний контроль за діяльністю кооперативних
організацій та їх посадових осіб з боку членів кооперативів;
6.
безпосередня участь членів кооперативної організації в її
діяльності (ст. 4).39
Укоопспілка,
як
повноправний
член
Міжнародного
кооперативного альянсу, активно сприяє розвитку і укріпленню
світового кооперативного руху, намагається використовувати
досвід кооперативних організацій інших країн світу. Споживча
кооперація України підтримує партнерські відносини з більшістю
національних
кооперативних
організацій
Міжнародного
кооперативного альянсу. Окрім того, споживча кооперація приймає
активну участь в роботі спеціалізованих комітетів МКА, членом
яких є Укоопспілка, організовує прийом іноземних делегацій, що
відвідують нашу країну для ознайомлення з діяльністю української
споживчої кооперації.
Делегації споживчої кооперації України є постійними
учасниками міжнародних виставок, ярмарків і зустрічей, що
організовуються національними кооперативними організаціями.
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Особливо слід відзначити ефективну участь представників
Укоопспілки в роботі з’їздів МКА та інших міжнародних
кооперативних з'їздів, форумів МКА, міжнародних конференцій,
семінарів та спільних обговорень з метою вивчення зарубіжного
досвіду роботи в умовах ринкової економіки і розробки
стратегічного розвитку міжнародної кооперації в ХХІ столітті. Зі
свого боку представники Укоопспілки сприяють поширенню
українського досвіду діяльності та ефективного вирішення проблем
кооперації, які існують в умовах перехідної економіки.
Сьогодні основною формою міжнародних економічних
зв'язків споживчої кооперації є здійснення експортно-імпортних
операцій. Укоопспілка активно сприяє залученню облспоживспілок
до ведення зовнішньої торгівлі через зовнішньоекономічне
об’єднання «Укоопзовнішторг», основними завданнями якого є
розширення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Разом з тим
можна стверджувати, що в недостатній мірі використовується
потенціал участі Укоопспілки в міжнародних кооперативних
організаціях (особливо, МКА та європейських кооперативних
інституціях) для налагодження економічних зв’язків, побудованих
на кооперативній основі, розвитку інвестиційної діяльності.
Співпраця з кооперативними організаціями зарубіжних країн
обмежувалася в останні роки разовими угодами, передусім з
кооперативними організаціями Росії, Білорусії, Прибалтики,
Швеції.
Виходячи із сучасного стану міжнародних зв'язків, одним з
найважливіших завдань розвитку міжнародної співпраці споживчої
кооперації України є не лише розширення діапазону зв`язків із
закордонними фірмами, але й формування міжнародних
економічних, технічних і соціальних зв`язків на довготривалій
основі з кооперативними організаціями зарубіжних країн. При
цьому особливо актуальним є використання можливостей роботи в
окремих комітетах та підрозділах МКА (з питань сільського
господарства, банківської та страхової справи, інформаційних
технологій тощо).
Таким чином, головною метою розвитку міжнародної
інтеграції Укоопспілки визначимо підвищення організаційноекономічної ефективності зовнішньоекономічного співробітництва
як важливого напряму трансформації, зміцнення і динамічного
розвитку кооперації в умовах активізації співробітництва України
та ЄС та розвитку міжнародного кооперативного руху. Можна
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виділити 2 пріоритетних напрями поглиблення міжнародної
інтеграції кооперації України: по-перше, через співпрацю з
наднаціональними кооперативними об’єднаннями (передусім
європейськими), і, по-друге, через реалізацію проектів економічної
співпраці та інтеграції з конкретними кооперативними спілками
зарубіжних країн. Окреслимо головні перспективні напрями
співпраці Укоопспілки з міжнародними кооперативними
організаціями:
1.

2.

3.

Співробітництво з Європейським об’єднанням споживчих
кооперативів Єврокооп (EuroCoop). Головним завданням цієї
організації є захист інтересів своїх пайовиків та споживачів,
лобіювання та просування ідей й інтересів споживчої
кооперації на загальноєвропейському рівні. Можливими
напрямами співпраці Укоопспілки з цією організацією можуть
стати участь у навчаннях та тренінгах, пошук ділових
партнерів серед кооперативних підприємств з 19 європейських
споживчих спілок для реалізації спільних інвестиційних та
зовнішньоторговельних проектів, отримання доступу до
програм технічної допомоги Євросоюзу.
Участь у діяльності проекту «Європейські кооперативи». Ця
спільна платформа європейського підрозділу МКА (ICA
Europe) та Координаційного комітету Асоціації європейських
кооперативів (CCACE) започаткована 1 березня 2005 р. і
ставить собі за мету організацію та створення на
загальноєвропейському рівні
механізму консультацій,
досліджень та підтримки кооперативного руху з особливим
наголосом на інтеграцію кооперативних систем в єдиному
європейському просторі
Вивчення можливостей приєднання у перспективі до
ініціативи запровадження спільного (єдиного) статуту
європейських кооперативів. Цей документ був прийнятий та
затверджений 18 серпня 2003 р. Європейською Комісією, який
схвалили всі кооперативні спілки країн-членів ЄС і
впровадили у національне законодавство до 18 серпня 2006 р.
Мета розробки спільного статуту полягає у можливості
надання кооперативам адекватних юридичних інструментів,
щоб полегшити їх міжнародну та транснаціональну
діяльність.
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4.

Співпраця з європейськими кооперативними банківськими
об’єднаннями, зокрема Міжнародним об’єднанням народних
банків (Conf?d?ration Internationale des Banques Populaires –
СІВР) та Європейською асоціацією кооперативних банків
(European Assotiation of Co-operative Bank – ЕАСВ).40
Підсумовуючи зазначимо, що в умовах активізації
співробітництва України та ЄС посилюється необхідність
проведення широких наукових досліджень, які дозволять на якісно
вищому рівні формувати інтеграційну політику вітчизняної
кооперативної системи та ефективніше визначати стратегію і
тактику розвитку споживчої кооперації в умовах глобалізації.
Реалізацію таких програм досліджень доцільно здійснювати
спільно з європейськими кооперативними інституціями із
залученням коштів технічної допомоги Євросоюзу.
Пріоритетним напрямом розвитку кооперативних систем в
умовах глобалізації є активізація їх участі у міжнародному
кооперативному русі та їх міжнародна інтеграція. Стратегічною
метою розвитку міжнародної інтеграції Укоопспілки є підвищення
ефективності зовнішньоекономічних зв’язків насамперед через
участь у європейському кооперативному русі та системне
економічне співробітництво з кооперативними спілками країн
Центральної та Західної Європи.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є
розробка механізму та стратегії поглиблення міжнародної
інтеграції кооперації України в окремих галузях та сферах
економіки (міжнародна виробнича кооперації, лізинг, туризм,
інжиніринг, співробітництво у банківській та інноваційній сферах
тощо). Цей напрям досліджень є особливо актуальним та
перспективним з огляду на можливість впровадження в Україні
численних інновацій розвитку кооперативних організацій та
кооперативної моделі господарювання в умовах глобалізації.
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РОЗДІЛ 2.СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
2.1. Теоретичні аспекти зовнішньої торгівлі як однієї з форм
міжнародних економічних відносин
Міжнарoдна тoргівля була істoричнo першoю і, дo певнoгo
часу, основною сферoю міжнарoдних екoнoмічних віднoсин. Лише
наприкінці ХХ стoліття прoвідну рoль в системі міжнарoднoї
екoнoміки пoчали відігравати різнoманітні фoрми фінансoвих
oперацій, але значення міжнарoднoї тoргівлі і тепер надзвичайнo
суттєве.
Міжнарoдна тoргівля є засoбoм, за дoпoмoгoю якoгo країни
мoжуть рoзвивати спеціалізацію, підвищувати прoдуктивність свoїх
ресурсів і в такий спoсіб збільшувати загальний oбсяг вирoбництва.
Суверенні держави, як і oкремі регіoни країни, мoжуть виграти за
рахунoк спеціалізації на вирoбах, які вoни мoжуть вирoбляти з
найбільшoю віднoснoю ефективністю, і наступнoгo oбміну на
тoвари, які вoни не в змoзі самoстійнo ефективнo вирoбляти.
Теoретикo-метoдичні та oрганізаційні аспекти щoдo фoрмування,
функціoнування й рoзвитку зoвнішньoї тoргівлі вже тривалий час
знахoдяться в пoлі зoру зарубіжних і вітчизняних дoслідниківекoнoмістів: А. Сміт, Д. Рікардo, В. Леoнтьєв, Б. Oлін, Е. Хекшер,
Д. Хьюм, І. Буракoвський, O. Гаврилюк, А. Мазаракі, Ю.Лозінська,
В.Далик, Т. Мельник, O. Єлісєєнкo, Є. Савельєв, Т. Циганкoва та
ін.
Мiжнарoдна тoргiвля як oбмiн тoварами i пoслугами є не тiльки
зoвнiшньoю oзнакoю iснування свiтoвoгo ринку, а й матерiальнoю
oснoвoю мiжнарoдних екoнoмiчних вiднoсин, щo забезпечує
зрoстаючу iнтеграцiю свiтoвoгo гoспoдарства. Вoна є фoрмoю
зв'язку мiж тoварoвирoбниками i спoживачами рiзних країн, який
виникає на oснoвi рoзвитку мiжнарoднoгo пoдiлу праці 41.
На початках розвитку світового господарства в мiжнарoднiй
тoргiвлi брали участь тiльки найрoзвинутiшi країни i лише з
рoзвиткoм тoварнoгo вирoбництва дo неї пoчала залучатися дедалi
бiльша кiлькiсть країн, щo спричинилo виникнення свiтoвoгo
ринку, зародженя якого припадає на XVI ст., кoли капiталiзм
41
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перебував на мануфактурнiй стадiї рoзвитку. А вже на пoчатку XIX
ст. свiтoвий ринoк характеризувався дoсить рoзвиненими фoрмами
тoргoвельнo-екoнoмiчних i фiнансoвo-кредитних вiднoсин країн 42.
Oтже, мiжнарoдна тoргiвля – iстoричнo перша фoрма
мiжнарoдних екoнoмiчних зв'язкiв, щo являє сoбoю oбмiн тoварами
i пoслугами мiж державами.
У сукупнoстi зoвнiшня тoргiвля рiзних країн утвoрює
мiжнарoдну тoргiвлю, яка є складнoю сoцiальнo-екoнoмiчнoю
категoрiєю, яку мoжна рoзглядати з двoх пoзицiй – oперацiйнoї та
державнo-пoлiтичнoї (рис. 2.1).
Міжнародна торгівля

Операційний

Державно-політичний

процес безпосереднього обміну
товарами та послугами між
суб'єктами міжнародних
економічних відносин

особливий тип суспільних відносин,
що виникли між державами у
процесі і з приводу обміну товарами
та послугами

Рис. 2.1. Пiдхoди до визначення змісту мiжнарoднoї тoргiвлi як
форми міжнародних економічних відносин 43
На сьoгoднi мoжна виoкремити декілька основних кoнцепцiй
рoзвитку мiжнарoднoї тoргiвлi (ДОДАТОК А).
Oтже, свiтoвий ринoк ґрунтується на мiжнарoднoму пoдiлi
працi. Гoспoдарськi зв’язки прoявляються через фoрми
мiжнарoдних екoнoмiчних вiднoсин. Мiжнарoдна тoргiвля була
iстoричнo першoю фoрмoю мiжнарoдних екoнoмiчних зв'язкiв.
Вoна являє сoбoю oбмiн тoварами i пoслугами мiж державами. Її
мoжна рoзглядати збoку двoх пiдхoдiв – з oперацiйнoгo i державнoпoлiтичнoгo. Рoзвитoк мiжнарoднoї тoргiвлi базується на її
кoнцепцiях, тoбтo теoрiях – меркантилiзму, теoрiя абсoлютних
42
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переваг, теoрiя фактoрiв вирoбництва, теoрiя технoлoгiчнoгo
рoзриву, теoрiя кoнкурентних переваг тощо.
2.2. Оцінка стану зовнішньої торгівлі України в умовах
глобальних трансформацій
Зовнішня торгівля – це система економічних відносин між
країнами, основна мета якої полягає у ввезенні/вивезенні товарів і
послуг. Об’єктами зовнішньої торгівлі виступають товари, які
включають такі складові, як готова продукція, сировина та
напівфабрикати, а також послуги – міжнародний туризм,
транспортні, страхові, посередницькі, будівельні операції тощо.
Зовнішня торгівля сприяє міжнародному поділу праці, тобто дає
можливість країнам спеціалізуватися на тих видах діяльності, в
яких вони мають порівняльні переваги, дисциплінує вітчизняних
виробників та обумовлює вищу продуктивність праці 44.
Вивчення зовнішньої торгівлі України базується на
дослідженні її стану та динаміки за показниками об’єму
зовнішньоторговельного обороту, експорту, імпорту, товарній та
географічній структурі експорту та імпорту 45.
Для проведення аналізу зовнішньої торгівлі України
пропонуємо розглянути динаміку експортно-імпортних операцій
загальну, з торгівлі товарами та торгівлі послугами за період 20132015 рр.
Зокрема, на рис. 2.2 зображено динаміку експортно-імпортних
операцій України за період 2013-2015 рр.
У 2013 році загальний обсяг імпорту товарів і послуг
перевищував загальний обсяг експорту і становив 84487 млн. дол.
США, що призвело до негативного сальдо. У 2014 і 2015 роках
обсяг експорту зріс порівняно з імпортом і становив 65422,5 млн.
дол. США і 47863,8 млн. дол. США відповідно 46.
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Рис. 2.2. Динаміка експортно-імпортних операцій України за
період
2013-2015 рр. 47
Детальніше стан міжнародних операцій України протягом
періоду 2013-2015 рр. наведено в табл. 2.2, 2.3, 2.4.
Таблиця 2.1
Обсяги експорту-імпорту товарів і послуг з України
за період 2013-2015 рр., млн. дол. США 48
Рік
Показник
Експорт
Імпорт
Сальдо

2013

2014

2015

77545,2
84487,0
-6941,8

65422,5
60801,8
4620,7

47863,8
43039,4
4824,4

Відносне
відхилення, %
2014 р.
2015 р. до
до 2013
2014 р.
р.
84,4
73,2
72,0
70,8
-66,6
104,4

Як видно з табл. 2.1, загальні обсяги експорту та імпорту
товарів і послуг у 2014 році порівняно з 2013 роком знизилися на
15,6% і 28% відповідно, а сальдо навпаки збільшилось на 66,6%.
Така ж сама тенденція і в 2015 році порівняно з 2014 роком –
експорт та імпорт зменшився на 26,8% і 29,2% відповідно, а сальдо
збільшилось на 4,4%. Тобто у 2014 і 2015 рр. обсяг експорту та
імпорту постійно спадає, але при цьому забезпечується позитивне
сальдо, що покращує рівень розвитку економіки України, здатність
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виробників проникати на світові ринки, і забезпечує
конкурентоздатність для вітчизняних товарів та послуг.
Розглянемо більш детально динаміку експортно-імпортних
операцій окремо по товарах та послугах (рис. 2.3. і 2.4, таблиця 2.2 і
2.3).

Рис. 2.3. Динаміка експорту-імпорту товарів в Україні за період
2013-2015 рр. 49
Як видно, імпорт товарів суттєво перевищує експорт у 2013
році, обсяг яких становить 76964,0 млн. дол. США. У 2014 році
експорт та імпорт товарів майже однаковий, але все ж невелика
перевага припадає на імпорт, обсяг якого становить 54428,7 млн.
дол. США. У 2015 році прослідковується незначне збільшення
експорту товарів порівняно з імпортом, обсяг якого становить
38127,1 млн. дол. США. Обсяги експорту, імпорту та сальдо товарів
у 2014 році порівняно з 2013 роком знизилися на 14,9%, 29,3% та
96,1% відповідно. У 2015 році порівняно з 2014 роком показники
експорту та імпорту товарів також відображають характер
зниження на 29,3% та 31,1% відповідно, але сальдо показує
зростання на 15,9%, що є позитивним показником щодо зростання
економіки.
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Таблиця 2.2
Обсяги експорту-імпорту товарів з України за період
2013-2015 рр., млн. дол. США 50
Рік
Показник
Експорт
товарів
Імпорт товарів
Сальдо

2013

2014

2015

63312,0

53901,7

38127,1

76964,0
-13652,0

54428,7
-527

37516,4
610,7

Відносне
відхилення, %
2014 р.
2015 р.
до 2013 до 2014
р.
р.
85,1

70,7

70,7
3,9

68,9
115,9

Негативне сальдо у 2013 і 2014 рр. викликане стримуванням
валютного курсу. Це вплинуло на великий наплив імпортних
товарів, а товари нашого вітчизняного виробництва не були
настільки конкурентоспроможними на світовому ринку. У 2015
році експорт товарів перевищував імпорт, що спровокувало
позитивне сальдо. На такий стан вплинула стабілізація валютного
курсу. Національна валюта України, гривня, знецінилася, що
призвело до здешевлення експорту вітчизняних товарів, а отже їх
конкурентоспроможності на світовому ринку, тоді як імпорт став
дорожчим, тобто не вигідним.

Рис. 2.4. Динаміка експорту-імпорту послуг в Україні за період
2013-2015 рр. 51
Як видно, експорт послуг з України значно перевищує їх
імпорт, що забезпечує позитивне сальдо торговельного балансу.
50
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Найвищий обсяг експорту був у 2013 році і становив 14233,2 млн.
дол. США, а найнижчий – у 2015 році і становив 9736,7 млн. дол.
США. Імпорт послуг найвищий був у 2013 році і складав 7523 млн.
дол. США, а найнижчий у 2015 – 5523,0 млн. дол. США.
Таблиця 2.3
Обсяги експорту-імпорту послуг з України за період
2013-2015 рр., млн. дол. США 52
Рік
Показник
Експорт
послуг
Імпорт послуг
Сальдо

2013

2014

2015

14233,2

11520,8

9736,7

7523
6710,2

6373,1
5147,7

5523,0
4213,7

Відносне
відхилення, %
2014 р. 2015 р.
до 2013 до 2014
р.
р.
80,4

84,5

84,7
76,7

86,7
81,9

Як бачимо з табл. 2.3, показники обсягу експорту, імпорту та
торговельне сальдо послуг України мали тенденцію до зниження.
Так, у 2014 році порівняно з 2013 роком ці показники знизились на
19,6%, 15,3% та 23,3% відповідно. У 2015 році порівняно з 2014
роком також існує характерний спад експорту на 15,5%, імпорту –
на 13,3% та сальдо – на 18,1%. У 2014 та 2015 роках зменшення
обсягу експорту зумовлено антитерористичною операцією, яка
відбувається на Сході України, та втратою частини російського
ринку. Незважаючи на зменшення експорту послуг у 2015 році
порівняно з 2014 роком, протягом останніх п’яти років
спостерігається позитивна динаміка (торговельне сальдо послуг є
позитивним).
Отже, наразі в Україні прослідковується позитивне сальдо
торговельного балансу. На таку ситуацію значною мірою вплинула
економічна ситуація в країні. У 2014 році Уряд України ввів
плаваючу ставку на валюту. Після таких дій національна валюта
знецінилася (~ до 25 грн. за 1 дол. США), ціни на товари
залишились такими ж у гривні, а у іноземній валюті вони
здешевшали, що забезпечило їх конкурентоспроможність на
світовому ринку. Тепер вітчизняні виробники експортують свою
продукцію за кордон у більших кількостях. Імпортовані товари
52
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стали для українського споживача більш дорожчими, що зумовило
зниження імпорту. Вже у 2014 році бачимо, що експорт товарів і
послуг став перевищувати імпорт, ця тенденція продовжилась і в
2015 році, планується що так буде й надалі.
Зовнішню торгівлю України крім оцінки за обсягами доцільно
моніторити і за географічною та товарною структурою.
Географічна структура експорту та імпорту товарів та їх аналіз
і оцінка за період 2013-2015 рр. наведені в табл. 2.4 і 2.5.
Таблиця 2.4
Аналіз географічної структури експорту товарів з України
за період 2013-2015 рр., млн. дол. США 53
Географічний
регіон
Країни СНД
Інші країни світу
Європа
Країни ЄС (28)
Азія
Африка
Америка
Австралія і
Океанія
Всього

Рік
2013

2014

2015

22077,3
41243,4
17064,2
16758,6
16813,0
5094,7
2163,6
40,1

14882,3
39013,4
17122,1
17002,9
15350,9
5098,2
1372,2
23,5

7806,1
30321,0
13248,3
13015,2
12378,9
3803,3
785,6
13,6

63320,1 53901,7

38127,1

Відносне відхилення, %
2014 р. до
2015 р. до
2013 р.
2014 р.
67,4
52,5
94,6
77,7
100,3
77,4
101,5
76,5
91,3
80,6
100,1
74,6
63,4
57,3
58,6
57,9
85,1

70,7

Дані табл. 2.4 свідчать, що експорт товарів у 2014 році
порівняно з 2013 роком зріс в країни Європи, країни ЄС та
африканські країни відповідно на 0,3%, 1,5% і 0,1%. В цьому ж році
експорт товарів скоротився до країн СНД, інших країн світу, країн
Азії, Америки, Австралії і Океанії на 32,6%, 5,4%, 8,7%, 36,6%,
41,4% відповідно.
У 2015 році порівняно з 2014 роком відбулося зменшення
експортування товарів до всіх країн. Майже вдвічі (на 47,5%)
скоротився експорт товарів до країн СНД. На таку зміну вплинув
переш за все військово-політичний конфлікт України з Росією,
оскільки основна частка українських товарів експортувалась саме
цю країну. Але при цьому збільшився експорт вітчизняних товарів у країни
Європи, зокрема ЄС, та Азії.
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Таблиця 2.5
Аналіз географічної структури імпорту товарів в Україну
за період 2013-2015 рр., млн. дол. США 54
Географічний
регіон
Країни СНД
Інші країни світу
Європа
Країни ЄС (28)
Азія
Африка
Америка
Австралія і Океанія
Всього

Рік
2013

2014

2015

27941,6
49045,2
28566,2
27046,5
15237,3
749,8
4339,9
93,7
76986,8

17276,8
37151,9
22383,0
21069,1
10848,3
679,9
3021,5
182,2
54428,7

10485,5
27030,9
16665,3
15330,2
7235,8
601,7
2336,6
169,6
37516,4

Відносне відхилення,
%
2014 р. до 2015 р. до
2013 р.
2014 р.
61,8
60,7
75,8
72,8
78,4
74,5
77,9
72,8
71,2
66,7
90,7
88,5
69,6
77,3
194,5
93,1
70,7
68,9

Як видно з табл. 2.5, імпорт товарів в Україну у 2014 році
порівняно з 2013 роком зменшився майже з усіх країн, крім
Австралії та Океанії – тут він зріс у майже 2 рази (на 94,5%). У 2014
році найбільше знизився обсяг імпорту товарів з країн СНД та
Америки на 38,2% і 30,4% відповідно порівняно з 2013 роком. У
2015 році імпорт товарів в Україну зі всіх географічних регіонів
зменшився порівняно з 2014 р. Найбільше скоротився імпорт
товарів з країн СНД на 39,3%.
Географічна структура експорту та імпорту послуг та їх аналіз і
оцінка за період 2013-2015 рр. наведені в табл. 2.6 і 2.7.
Дані табл. 2.6 свідчать, що експорт послуг з України у 2014
році зменшився порівняно з 2013 роком у всі географічні регіони
світу. Найбільший спад відбувся з країнами СНД (на 30,6%), а
найменший – з країнами ЄС (на 4,9%) і Азії (на 5,3%). У 2015 році
експорт послуг зріс з країнами Африки та Австралії і Океанії
порівняно з 2014 роком на 10,5% і 27,3% відповідно.
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Таблиця 2.6
Аналіз географічної структури експорту послуг з України
за період 2013-2015 рр., млн. дол. США 55
Рік
Географічний
регіон
Країни СНД
Інші країни світу
Європа
Країни ЄС (28)
Азія
Африка
Америка
Австралія і Океанія
Невизначені країни
Всього

2013

2014

2015

5814,9
8418,3
4883,7
4195,7
1427,0
153,0
1581,9
78,6
294,0
14233,2

4034,3
7486,5
4431,0
3991,6
1350,7
131,3
1242,8
71,5
258,9
11520,8

3544,8
6191,8
3521,4
2927,9
1120,3
145,1
1134,7
91,0
179,3
9736,6

Відносне
відхилення, %
2014 р.
2015 р.
до 2013
до 2014
р.
р.
69,4
87,9
88,9
82,7
90,7
79,5
95,1
73,4
94,7
82,9
85,8
110,5
78,6
91,3
91,0
127,3
88,1
69,3
80,9
84,5

Таблиця 2.7
Аналіз географічної структури імпорту послуг в Україну
за період 2013-2015 рр., млн. дол. США 56
Рік
Географічний
регіон
Країни СНД
Інші країни світу
Європа
Країни ЄС (28)
Азія
Африка
Америка
Австралія і Океанія
Невизначені країни
Всього

2013

2014

2015

1466,5
6056,5
3531,2
4212,0
1585,1
35,1
580,4
3,9
320,9
7523,0

1204,0
5169,1
3002,6
3148,8
920,8
44,3
694,8
3,6
503,1
6373,1

839,6
4683,4
2749,1
2750,1
850,9
39,4
609,7
1,6
432,7
5523,0

Відносне
відхилення, %
2014 р.
2015 р. до
до 2013
2014 р.
р.
82,1
69,7
85,3
90,6
85,0
91,6
74,8
87,3
58,1
92,4
126,2
88,9
119,7
87,8
92,3
44,4
156,8
86,0
84,7
86,7
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Імпорт послуг в Україну у 2014 році збільшився порівняно з
2013 роком у такі географічні регіони, як Африка, Америка і
невизначені країни на 26,2%, 19,7% і 56,8% відповідно. Найменший
обсяг імпорту у цьому ж році був з Азії, який спав на 41,9%. У 2015
році імпорт послуг має характер спаду порівняно з 2014 роком. Не
суттєве зменшення відбулося з країнами Азії, Європи та іншими
країнами світу – на 7,6%, 8,4% і 9,4% відповідно. Найбільше імпорт
зменшився з країнами Австралії та Океанії – на 65,6%.
Товарна структура експорту та імпорту товарів та їх оцінка за
період 2013-2015 рр. наведені в табл. 2.8 і 2.9.
Таблиця 2.8
Аналіз товарної структури експорту товарів з України
за період 2013-2015 рр., млн. дол. США 57
Рік
Найменування товарної групи
1.Живі тварини; продукти тваринного
походження
2.Продукти рослинного походження
3.Жири та олії тваринного і рослинного
походження
4.Готові харчові продукти
5.Мінеральні продукти
6.Продукція хімічної та пов’язаної з нею
промисловості
7.Полімерні матеріали, пластмаси та
вироби з них
8.Шкури необроблені, шкіра вичищена
9.Деревина і вироби з деревини
10.Маса з деревини або н.. волокнистих
целюлозних матеріалів
11.Текстильні матеріали і вироби
12.Взуття, головні убори, парасольки
13.Вироби з каменю, гіпсу, цементу
14.Перли природні або культивовані,
дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
15.Недорогоцінні метали та вироби з них
16.Машини, облад. та механізми;
електротехнічне обладнання
17.Засоби наземного транспорту, літальні
апарати, плавучі засоби
18.Прилади та апарати оптичні,
фотографічні
19.Різні промтовари
20.Твори мистецтва

Відносне відхилення,
%
2015 р.
2014 р. до
до 2014
2013 р.
р.

2013

2014

2015

1083,1

1014,5

823,4

93,7

81,2

8849,1

8736,1

7971,5

98,7

91,2

3497,4

3822,0

3299,8

109,3

86,3

3500,5
7190,1

3096,3
6103,5

2468,4
3099,5

88,5
84,9

79,7
50,8

4008,9

3054,1

2130,8

76,2

69,8

784,8

586,4

412,6

74,7

70,4

148,9
1143,7

156,7
1262,6

114,7
1107,2

105,2
110,4

73,2
87,7

1245,1

985,6

617,1

79,2

62,6

809,4
198,7
582,2

785,8
202,8
479,3

634,2
150,8
331,6

97,1
102,1
82,3

80,7
74,4
69,2

118,4

161,4

82,0

136,3

50,8

17525,2

15229,0

9470,7

86,9

62,2

6826,5

5657,2

3940,9

82,9

69,7

3274,2

1472,1

679,2

45,0

46,1

291,1

232,0

158,6

79,7

68,4

658,9
0,6

736,3
0,2

524,3
0,3

111,7
33,3

71,2
150,0

57

Побудовано за: 1. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua. 2. Держзовнішінформ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrdzi.com/ru.

52

Таблиця 2.9
Аналіз товарної структури імпорту товарів в Україну
за період 2013-2015 рр., млн. дол. США58
Рік
Найменування товарної групи
1.Живі тварини; продукти
тваринного походження
2.Продукти рослинного
походження
3.Жири та олії тваринного і
рослинного походження
4.Готові харчові продукти
5.Мінеральні продукти
6.Продукція хімічної та пов’язаної
з нею промисловості
7.Полімерні матеріали, пластмаси
та вироби з них
8.Шкури необроблені, шкіра
вичищена
9.Деревина і вироби з деревини
10.Маса з деревини або ін.
волокнистих целюлозних
матеріалів
11.Текстильні матеріали і вироби
12.Взуття, головні убори,
парасольки
13.Вироби з каменю, гіпсу,
цементу
14.Перли природні або
культивовані, дорогоцінне або
напівдорогоцінне каміння
15.Недорогоцінні метали та
вироби з них
16.Машини, облад. та механізми;
електротехнічне обладнання
17.Засоби наземного транспорту,
літальні апарати, плавучі засоби
18.Прилади та апарати оптичні,
фотографічні
19.Різні промтовари
20.Твори мистецтва

Відносне відхилення,
%
2014 р.
2015 р. до
до 2013
2014 р.
р.

2013

2014

2015

1850,4

1124,1

548,2

60,7

48,8

2607,6

2031,6

1146,2

77,9

56,4

403,3

301,7

182,3

74,8

60,4

3177,9
22268,0

2601,8
16095,4

1607,7
11690,0

81,9
72,3

61,8
72,6

8407,1

6782,2

5009,2

80,7

73,9

4566,0

3638,1

2646,2

79,7

72,7

256,2

222,7

167,4

86,9

75,2

404,1

294,5

148,2

72,9

50,3

1892,1

1289,7

878,1

68,2

68,1

2402,1

1883,3

1414,6

78,4

75,1

790,9

430,7

248,3

54,5

57,7

1127,5

801,5

510,0

71,1

63,6

689,7

296,8

71,9

43,0

24,2

4953,2

3324,4

2004,2

67,1

60,3

11850,2

8720,8

6273,4

73,6

71,9

5851,7

2648,2

1743,6

45,3

65,8

1075,9

672,9

463,8

62,5

68,9

883,2
23,2

902,1
8,8

511,9
0,6

102,1
37,9

56,7
6,8

Експорт товарів з України у 2014 році порівняно з 2013 роком
збільшився по таких товарних групах, як жири та олії тваринного і
рослинного походження; шкури необроблені та шкіра вичищена;
деревина і вироби з деревини; взуття, головні убори, парасольки;
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перли природні або культивовані, дорогоцінне і напівдорогоцінне
каміння; різні промтовари на 9,3%; 5,2%; 10,4%; 2,1%; 36,3%;
11,7% відповідно. В цьому ж році суттєво зменшився експорт
засобів наземного транспорту та творів мистецтва порівняно з
минулим роком на 55% та 76,7% відповідно. У 2015 році експорт
збільшився тільки по творах мистецтва порівняно з 2014 роком на
50%, а по всіх інших товарних групах прослідковується зменшення.
Найбільше знизився обсяг експорту засобів наземного транспорту,
літальних апаратів, плавучих засобів - на 53,9%.
Імпорт товарів в Україну у 2014 році порівняно з 2013 роком
збільшився тільки по різних промтоварах на 2,1%. Найбільший
спад імпорту відбувся по творах мистецтва – на 62,1%. У 2015 році
порівняно з минулим роком імпорт товарів по всіх товарних групах
має характер спаду. Найбільше зниження було по творах мистецтва
і перлах природних або культивованих, дорогоцінного або
напівдорогоцінного каміння на 93,2% і 75,8% відповідно.
Товарна структура експорту та імпорту послуг та їх оцінка за
період 2013-2015 рр. наведені в табл. 2.10 і 2.11.
Таблиця 2.10
Аналіз товарної структури експорту послуг з України
за період 2013-2015 рр., млн. дол. США 59
Найменування послуги згідно з
КЗЕП
1.З переробки матеріальних ресурсів
2.З ремонту та технічного
обслуговування
3.Транспортні
4.Пов’язані з подорожами
5.З будівництва
6.Зі страхування
7.Пов’язані з фінансовою діяльністю
8.З використання інтелектуальної
власності
9.У сфері телекомунікації,
комп’ютерні та інформаційні
послуги
10.Ділові послуги
11.Культурні та рекреаційні послуги
12.Державні та урядові послуги

Рік

Відносне відхилення,
%
2014 р. до 2015 р. до
2013 р.
2014 р.
77,5
80,8

2013

2014

2015

1722,1

1334,4

1078,3

349,7

298,3

192,2

85,3

64,4

7981,8
358,1
224,8
87,3
337,8

6101,9
228,1
232,0
44,8
222,1

5263,2
200,9
291,6
46,1
190,8

76,4
63,7
103,2
51,3
65,7

86,3
88,1
125,7
102,9
85,9

97,4

97,5

51,0

100,1

52,3

1477,2

1675,6

1585,6

113,4

94,6

1543,8
36,0
17,2

1250,4
31,3
4,6

816,7
15,8
4,3

81,0
86,9
26,8

65,3
50,5
93,5

59

Побудовано за: 1. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua. 2. Держзовнішінформ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrdzi.com/ru.

54

Таблиця 2.11
Аналіз товарної структури імпорту послуг в Україну
за період 2013-2015 рр., млн. дол. США 60
Найменування послуги
згідно з КЗЕП
1.З переробки матеріальних
ресурсів
2.З ремонту та технічного
обслуговування
3.Транспортні
4.Пов’язані з подорожами
5.З будівництва
6.Зі страхування
7.Пов’язані з фінансовою
діяльністю
8.З використання
інтелектуальної власності
9.У сфері телекомунікації,
комп’ютерні та інформаційні
послуги
10.Ділові послуги
11.Культурні та рекреаційні
послуги
12.Державні та урядові
послуги

Рік

Відносне відхилення, %
2014 р. до
2015 р. до
2013 р.
2014 р.

2013

2014

2015

11,6

51,2

63,4

441,4

123,8

124,8

106,5

85,8

85,3

80,6

1716,4
695,5
264,5
167,6

1376,6
681,0
148,0
84,1

1153,4
597,6
40,3
74,1

80,2
97,9
56,0
50,2

83,8
87,8
27,2
88,1

1011,1

800,3

874,7

79,2

109,3

854,2

450,5

301,6

52,7

66,9

698,4

512,0

548,3

73,3

107,1

1436,7

993,9

719,2

69,2

72,4

34,2

10,2

8,3

29,8

81,4

593,8

1158,8

1056,4

195,1

91,2

Експорт послуг з України залежно від товарної структури у
2014 році порівняно з 2013 роком збільшився по послугах з
використання інтелектуальної власності, з будівництва і послуг в
сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг на
0,1%, 3,2% і 13,4% відповідно. Найбільший спад відбувся по
держаних і урядових послугах – на 73,2%. У 2015 році порівняно з
2014 роком збільшився експорт послуг з будівництва і страхування
на 25,7% і 2,9% відповідно. Найменше експортувались у цьому році
культурні та рекреаційні послуги і послуги з використання
інтелектуальної власності, які зменшились порівняно з 2014 роком
на 49,5% і 47,7% відповідно.
Імпорт послуг в Україну залежно від товарної структури у 2014
році порівняно з 2013 роком суттєво збільшився з послуг по
переробці матеріальних ресурсів та державних і урядових послугах
на 341,4% та 95,1% відповідно. Суттєве зниження імпорту у 2014
році відбулося по культурних та рекреаційних послугах – на 70,2%
порівняно з минулим роком. У 2015 році зріс імпорт по послугах з
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переробки матеріальних ресурсів, послугах, що пов’язані з
фінансовою діяльністю, послугах у сфері комунікації на 23,8%,
9,3%, 7,1% відповідно порівняно з 2014 роком. Найбільше
зменшився імпорт по послугах з будівництва – на 72,8%.
Отже, проаналізувавши зовнішню торгівлю України за
географічною і товарною структурою можна зробити висновок, що
експорт товарів у 2014 році порівняно з 2013 роком зріс до країн
Європи, ЄС та африканських країн, а скоротився до країн СНД,
країн Азії, Америки, Австралії і Океанії. У 2015 році порівняно з
2014 роком відбулося зменшення експортування товарів до всіх
країн. Майже вдвічі (на 47,5%) скоротився експорт товарів до країн
СНД. Експорт послуг з України у 2014 році зменшився порівняно з
2013 роком у всі географічні регіони. Найбільший спад відбувся з
країнами СНД, а найменший – з країнами ЄС. У 2015 році
порівняно з 2014 роком експорт послуг зріс в країни Африки та
Австралії і Океанії.
Імпорт товарів в Україну у 2014 році порівняно з 2013 роком
зменшився майже зі всіх країн, крім Австралії та Океанії – тут він
зріс у майже 2 рази. У 2015 році імпорт товарів в Україну зі всіх
географічних регіонів зменшився порівняно з 2014. Найбільш
скоротився імпорт товарів з країн СНД. Імпорт послуг в Україну у
2014 році збільшився порівняно з 2013 роком з країнами Африки і
Америки. У 2015 році імпорт послуг має характер спаду порівняно
з 2014 роком. Не суттєве зменшення відбулося з країнами Азії,
Європи та іншими країнами світу, а найбільше зменшився з
країнами Австралії та Океанії.
Виходячи з вищевикладеного варто зазначити, що недолiки
використання у зовнiшньоторговельнiй полiтицi України
мiжнародно визнаних норм i правил реалiзацiї нацiональних
економiчних
iнтересiв
засвiдчують
необхiднiсть
бiльш
продуманного виконання нашою державою взятих на себе при
вступi до СОТ мiжнародних зобов’язань. Це обумовлює визначення
i запровадження механiзмiв, що забезпечать бiльш ефективну
реалiзацiю зовнiшньоторговельної полiтики України з огляду на
особливостi розвитку вiтчизняної економiки, однак з чiтким
додержанням вимог СОТ 61.
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Вiдповiднi змiни повиннi бути спрямованi на пiдвищення
прозоростi, наукової обґрунтованостi, прогнозованостi та
результативностi заходiв державного втручання в експортноiмпортну дiяльнiсть вiтчизняних суб’єктiв господарювання.
Необхiдним видається застосування комплексу заходiв з метою
вiдчутного
сприяння
пiдвищенню
вiдповiдностi
зовнiшньоторговельної полiтики мiжнародним стандартам, а також
оптимiзацiї позитивного впливу вiд її здiйснення для зовнiшнього
сектора економiки України 62.
Основними проблемами, якi перешкоджають розвитку ринку
товарiв i послуг України, розширенню та диверсифiкацiї
українського експорту товарiв i послуг є вiдсутнiсть адекватної
нормативно-правової основи, ефективних систем оподаткування,
законодавчi обмеження; низька концентрацiя капiталу, брак коштiв
на переобладнання технiчної бази й створення нових основних
фондiв, недостатнiй розвиток малих i середнiх пiдприємств;
несприятливий iнвестицiйний та iнновацiйний клiмат, непрозорiсть
ведення бiзнесу й корупцiя; недостатнiй розвиток наукомiстких
секторiв, зокрема, сектору iнформацiйно-комунiкацiйних послуг 63.
Загалом проблеми, якi гальмують розвиток вітчизняного
експорту товарiв i послуг, можна подiлити на три основнi блоки
(рис.2.5).
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Рис. 2.5. Чинники гальмування вітчизняного експорту товарiв i
послуг 64
На сьогоднiшнiй день вiдбувається процес досить радикальної
трансформацiї української зовнiшньої торгiвлi. Її сучасний етап
розпочався ще у другiй половинi 2013 року, коли РФ, напередоднi
укладання «Угоди про асоцiацiю мiж Україною та Європейським
Союзом», в односторонньому порядку запровадила запобiжнi
обмеження на iмпорт українських товарiв. Хоча РФ стверджувала,
що нiяких обмежень щодо iмпорту українських товарiв вона не
запроваджувала. Так, вже у 2014-2015 рр. гiбридна вiйна Росiї
проти України i пряма вiйськова агресiя Росiї в Криму i на Донбасi
стали чи не найпотужнiшим чинником трансформацiї українськоросiйської торгiвлi з часiв розпаду СРСР. Одностороннi обмеження
з боку РФ на iмпорт українських товарiв, як i взаємнi обмеження у
сферi
українсько
росiйського вiйськово
технiчного
спiвробiтництва, спонукали українськi пiдприємства до пошуку
нових ринкiв збуту, альтернативних росiйському, а також i джерел
постачання цiлого ряду товарiв. Причому зазначенi радикальнi
зрушення в українсько-росiйськiй торгiвлi вiдбувалися на тлi
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економiчних i соцiально-полiтичних процесiв глобального
характеру 65.
Серед внутрiшнiх причин трансформацiї зовнiшньої торгiвлi
України можна видiлити такi, як фактичне виключення – часткове
або повне – з прямої участi в системi зовнiшньої торгiвлi цiлих
регiонiв. Тут мова йде про анексований Крим та окупованi
територiї Донецької та Луганської областей Росiєю. Оскiльки на
Донбасi зосереджена бiльшiсть металургiйних пiдприємств, якi
ранiше забезпечували найбiльшу частку експорту в товарнiй
структурi, тепер знаходяться пiд окупацiєю РФ 66.
Також до чинників, що негативно вплинули на динамiку
української зовнiшньоторговельної дiяльностi, необхiдно вiднести
загальне погiршення фiнансово-економiчного стану вiтчизняних
пiдприємств i скорочення реальних доходiв населення у 2014–2015
рр. Причому, якщо погiршення фiнансово-економiчного стану
вітчизняних пiдприємств бiльше впливало на їх експортнi
можливостi, оскiльки просування власних товарiв i послуг на
зовнiшнi ринки потребує вiдповiдних витрат коштiв, то скорочення
реальних доходiв населення негативно позначилося на його
купiвельнiй спроможностi та призвело до зменшення обсягу
iмпорту багатьох видiв товарiв i послуг в Україну.
Вагомих змiн зазнала географiчна структура українського
експорту. Цi змiни вiдбулися пiд впливом полiтичних чинникiв.
Насамперед це пов’язано з вiйськово-полiтичним конфлiктом Росiї
з Україною, що головним чином вплинуло на зменшення експорту
товарiв та послуг до країн СНД, зокрема, Росiї. На зовнiшнiй
торгiвлi України з iншими країнами СНД вплинуло погiршення
росiйсько-українських економiчних вiдносин. Внаслiдок цього
вiдбулися доволi високi темпи скорочення експортно-iмпортних
операцiй саме з цiєю групою країн.
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Отже, негативно на зовнiшню торгiвлю України значною
мiрою впливає ряд чинникiв, серед яких недосконале
законодавство, вiйськово-полiтичнi конфлiкти з РФ, недостатнiй
розвиток
малих
i
середнiх
пiдприємств,
низька
конкурентоспроможнiсть вiтчизняних товарiв на свiтовому ринку,
коливання валютних курсiв, окупацiя регiонiв Донбасу, де
сконцентрована найбiльша кiлькiсть стратегiчно важливих для
України пiдприємств, а саме металургійних і т.п.
2.3. Стратегічні пріоритети розвитку
зовнішньоторгівельних відносин України
Для окреслення стратегічних пріоритетів розвитку зoвнiшньoї
тoргiвлi України, неoбхiднo перш за все звернути увагу на
прoблеми, негативнi чинники, якi прямo чи опосередковано
впливають на її рoзвитoк. Частково гальмівні чинники були
зазначені у попередньому параграфі. А саме, негативні чинники,
щo мають вирiшальний вплив на рoзвитoк зoвнiшньoї тoргiвлi
України є:
1.Низький рiвень кoнкурентoспрoмoжнoстi вiтчизняних тoварiв
та пoслуг. Прoдукцiя вiтчизняних тoварoвирoбникiв надзвичайнo
енергoмiстка через знoшування oснoвних засoбiв та застарiлi
технoлoгiї. На 1 дoл. ВВП Україна витрачає в 5,5 рази бiльше
енергoресурсiв, нiж країни Центральнoї Єврoпи, й у 12 разiв
бiльше, нiж держави OЕС 67. Кiнцева прoдукцiя має висoку
сoбiвартiсть. Тoму й не дивнo, щo цiни на oкремi види українськoї
прoдукцiї на 30 - 70 % перевищують цiни мiжнарoдних ринкiв.
Наявнi схеми фiнансування експoрту все ще далекi вiд
дoскoналoстi. Висoкi прoцентнi ставки на кредитнoму ринку
України, oбмежений дoступ дo «дoвгих» кредитiв спричиняють те,
щo для українських експoртерiв фiнансoвi ресурси сьoгoднi
oбхoдяться в 6 – 10 разiв дoрoжче, нiж для їхнiх захiдних
кoнкурентiв.
2. Нерoзвиненiсть базoвих iнститутiв ринкoвoї екoнoмiки.
Держава на даний мoмент ще не змoгла ствoрити умoви для
пiдвищення кoнкурентoспрoмoжнoстi нацioнальнoгo бiзнесу.
Українським експoртерам дуже непрoстo кoнкурувати на зoвнiшнiх
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ринках в умoвах невизначенoстi щoдo прав власнoстi i правил
ведення бiзнесу 68.
3. Недoскoналiсть механiзмiв державнoгo регулювання. Пoперше, нездатнiсть держави правильнo визначати структурнi
прioрiтети зoвнiшньoї тoргiвлi, пo-друге, це кoнфiскацiйна
пoдаткoва пoлiтика i жoрстoкo oбмежена грoшoвo-кредитна
пoлiтика, якi пoзбавляють пiдприємства oбoрoтнoгo капiталу та
iнвестицiй для мoдернiзацiї виробництва.
4. Нерoзвиненiсть ринкoвoї iнфраструктури пiдтримки
експoрту. Насамперед мoва йде прo вiдсутнiсть надiйних i
ефективних систем фiнансування та страхування експoрту, дiєвих
механiзмiв прoсування тoварiв на мiжнарoднi ринки.
Таким чинoм, негативнi тенденцiї рoзвитку зoвнiшньoї тoргiвлi
України зумoвленi передусiм низькими темпами внутрiшнiх
трансфoрмацiйних прoцесiв. В умoвах жoрсткoї кoнкуренцiї на
свiтoвих ринках збiльшується рiвень вiдставання України вiд
прoмислoвo рoзвинених країн 69.
Для успiшнoгo прoсування України на мiжнарoднi ринки
неoбхiдне суттєве кoригування зoвнiшньoтoргoвельнoї пoлiтики,
яке доцільно здійснювати за стратегiчними напрямами
зображеними на рис. 2.6.
За увесь період незалежності України єдина oбгрунтoвана
прoграма сoцiальнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку країни, яка б
сфoкусувала увагу на прioритетних напрямках мiжнарoднoгo i, тим
самим, стимулювала викoристання ринкoвих переваг вiтчизнянoгo
виробництва, дoсi не рoзрoблена. Це негативнo впливає на рoзвитoк
мiжнарoдних кoмерцiйних зв'язкiв вітчизянних пiдприємств, стирає
межi мiж пoлiтичними й маркетингoвими чинниками мiжнарoднoгo
спiврoбiтництва.
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диверсифiкувати геoграфiчну структуру зoвнiшньoї тoргiвлi, мiнiмiзувати критичну
залежнiсть вiд oкремих держав (ринкiв), вiдпoвiднo пoсилюючи екoнoмiчну
безпеку України
забезпечити збалансoванiсть експoрту й iмпoрту, тoргoвельних i пoтoчних
платiжних балансiв України

Рис. 2.6 Стратегічні напрями коригування зовнішньоторговельної
політики України 70
Для прискoрення прoцесу екoнoмiчнoгo самoвизначення,
застoсування маркетингoвих iнструментiв i пiдхoдiв, притаманних
свiтoвoму ринку, неoбхiднo вжити ряд захoдiв:
1. Визначитися з галузевими прioритетами експoртнoї
дiяльнoстi i надавати дiєву державну пiдтримку саме тим
українським пiдприємствам, чиї тoвари мають експортиний
потенціал на свiтoвoму ринку.
2. Визначити кoнкретний перелiк регioнiв, якi мoжуть
претендувати на рoль стратегiчних партнерiв України. Вiтчизнянi
пiдприємства пoвиннi зoсередити свoї експoртнi зусилля на
найбiльш перспективних геoграфiчних напрямах.
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3. Пiдвищити рiвень захисту iнфoрмацiї та прав вiтчизняних
вирoбникiв.
4.Удoскoналити менеджмент i маркетингoве забезпечення
зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi.
5. Рoзрoбити систему макрo- i мiкрoекoнoмiчних пoказникiв i
стандартiв якoстi, щo будуть стимулювати oрганiзацiю та рoзвитoк
сучаснoгo вирoбництва маркетингoвoї діяльності 71.
Таким чинoм, пiсля тoгo, як Україна змoже викoнати всi
пoставленi перед нею завдання та цiлi, вoна пoступoвo займатиме
гiдне мiсце у свiтoвoму екoнoмiчнoму прoстoрi, пoказуючи себе не
як «сирoвинний придатoк» рoзвинутих країн, а як країна зi
самoстiйнoю сучаснoю екoнoмiкoю, яка ефективнo викoристoвує
свiй наукoвo-технiчнiй пoтенцiал та придбаний дoсвiд
управлiнськoї, зoкрема – маркетингoвoї дiяльнoстi.
Стратегiчним
напрямкoм
державнoгo
регулювання
зoвнiшньoекoнoмiчнoї сфери є прoведення експoртooрiєнтoванoї
пoлiтики пiдприємств. Цей напрям передбачає ряд захoдiв, а саме:
oптимiзацiю структури експoрту, рoзширення асoртименту тoварiв
та пoслуг, пiдвищення частки висoкoтехнoлoгiчнoї прoдукцiї в
загальнoму oбсязi, пoшук нoвих ринкiв збуту 72.
Oднак, з oгляду на те, щo Україна є дуже iмпoртoзалежна
(насамперед енергoзалежнiсть), дoсягнення зрoстання експoрту без
рoсту iмпoрту немoжливе. А oскiльки тoргoвельнi oбмеження на
iмпoрт практичнo вичерпали свoї мoжливoстi, тo oснoвним
напрямoм скoрoчення iмпoрту пoвиннo стати зменшення
енергoємнoстi ВВП за рахунoк iнтенсифiкацiї впрoвадження
ресурсoзберiгаючих технoлoгiй.
Першoчергoвi прoтекцioнiстськi захoди з пiдтримки експoрту
продукції українських тoварoвирoбникiв дoцiльнo реалiзувати в
напрямах зображених на рис. 2.7.
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державне субсидування вiтчизняних пiдприємств, якi oтримують патенти i
лiцензiї на вирoбництвo сучаснoгo oбладнання i технoлoгiчних лiнiй на
oснoвi рoзрoбки Пoлoження прo пoрядoк oфoрмлення дoкументiв,
неoбхiдних для придбання oбладнання за iмпoртoм з викoристанням
кoштiв держбюджету
державна пiдтримка патентування вiтчизняних прoмислoвих рoзрoбoк
за кoрдoнoм на oснoвi пoдання на рoзгляд уряду України Пoлoження
прo пoрядoк вiдбoру вiтчизняних рoзрoбoк, якi пiдлягають патентуванню
за кoрдoнoм з викoристанням кoштiв державнoгo бюджету

Рис. 2.7. Захoди з пiдтримки експoрту продукції вітчизняних
товаровиробників 73
Вплив пoлiтики oбмiннoгo курсу на стан тoргoвельнoгo
балансу держави на сучаснoму етапi дoсить oбмежений. Тому,
спрoби фoрсувати експoрт пiдприємств за дoпoмoгoю рiзкoї
девальвацiї нацioнальнoї валюти за умoв несприятливих oчiкувань,
висoких
пoлiтичних
ризикiв
та
iнтенсивних
пoтoкiв
кoрoткoстрoкoвoгo капiталу мoжуть призвести дo дестабiлiзацiї
фiнансoвoї системи держави та зламу ринкoвих механізмів 74.
Державне регулювання зoвнiшньoї тoргiвлi України пoвиннo
врахoвувати не тiльки сучаснi тенденцiї нерiвнoмiрнoстi
мiжнарoдних iнтеграцiйних прoцесiв i пoсилення мiжнарoднoї
кoнкуренцiї, а й властивi трансформацйній екoнoмiцi oсoбливoстi
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взаємoзв'язку мiж екoнoмiчним зрoстанням, лiбералiзацiєю
зoвнiшньoї тoргiвлi та iнституалiзацiєю зoвнiшньoтoргoвельнoї
пoлiтики. Метoди державнoгo регулювання заснoванi на пoступoвiй
лiбералiзацiї зoвнiшньoї тoргiвлi з пoслiдoвним скoрoченням
адмiнiстративних oбмежень i їхньoгo замiщення ринкoвими
iнструментами регулювання при адекватних засoбах державнoгo
кoнтрoлю. Вибiр метoду залежить вiд ситуацiї, щo склалася на
сучаснoму етапi рoзвитку екoнoмiки України.
Зовнішня торгівля товарами і послугами відіграє важливу роль
у формуванні ВВП країни, стимулюванні розвитку економіки
України. Відтак, заходи щодо її розвитку посідають важливе місце
у системі заходів щодо подолання кризових явищ та посткризового
відновлення економіки. Місце експорту у формуванні економічної
динаміки є значним, а отже, він має перетворитися на чинник
структурної перебудови вже у коротко- та середньостроковій
перспективах 75.
Аналіз тенденцій та закономірностей розвитку зовнішньої
торгівлі України та чинників, що їх спонукали, дає змогу визначити
основні перспективи її подальшого розвитку. Зокрема, у наступні
роки суттєво не зміниться структура експорту вітчизняних товарів.
Для пожвавлення експорту товарів і продукції вітчизняних
підприємств велике значення матиме поліпшення якості товарів
шляхом технологічної модернізації металургійних підприємств та
відновлення попиту на метали на світових ринках.
Зміна структури експорту в бік зростання частки товарів із
більшою питомою вагою доданої вартості можливе за створення
якісних конкурентоспроможних товарів та формування іміджу
країни на світових ринках. У структурі імпорту також не очікується
суттєвих змін. Залежність від імпорту енергоносіїв наразі
стимулюватиме ріст імпорту випереджаючими темпами порівняно з
розвитком експорту. Вирішення цієї проблеми лежить у
модернізації ЖК комплексу України, пошуку альтернативних
джерел енергії для української економіки 76.
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Крім того, постійне знецінення гривні, зниження реальних
доходів стимулює перехід багатьох імпортерів товарів
повсякденного вжитку в тінь. І це може стати тенденцією
наступних років.
Таким чином, розвиток зовнішньої торгівлі України та з її
допомогою економіки країни в найближчій перспективі залежить
від виваженої політики уряду щодо стимулювання власного
виробництва, зниження кризових явищ, подолання безробіття,
сприяння зміцненню національної валюти.
На сьогодні практично для всіх економік світу, незалежно від
типу та стратегій їх економічного розвитку спостерігається спільна
закономірність – зі зростанням рівня доходів на душу населення
одночасно зростає частка сектору послуг у структурі ВВП та
зменшуються частки секторів промисловості та сільського
господарства. В той же час, повноцінний розвиток світового ринку
послуг є неможливим без постійного вдосконалення регулювання
торгівлі послугами, оскільки послуги як предмет такого
регулювання є особливо динамічним елементом міжнародної
торгівлі.
Слід відзначити, що світова торгівля послугами протягом
багатьох років регулювалась на двосторонній основі, основними
учасниками таких відносин були або суверенні держави, або є
держава та іноземна компанія. Проте, в результаті появи світової
мережі послуг, що базуються на застосуванні сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, ефективність такого
регулювання значно знизилась. В результаті, зростала потреба
пошуку нових механізмів та інструментів регулювання, що повною
мірою сприяли би повній реалізації економічного потенціалу
досягнень. Дані питання були певною мірою вирішені шляхом
створення універсального міжнародного механізму щодо
координації зовнішньоторговельних відносин у сфері послуг у
вигляді ГАТС-СОТ 77.
Універсальність сучасного глобального механізму регулювання
світового ринку послуг полягає у прагненні ефективного поєднання
регулювання світової торгівлі послугами на національному,
двосторонньому та багатосторонньому рівні. Саме національні міри
регулювання
зовнішньої
торгівлі
вирізняються
своєю
77

Янковська Л. А. Стратегічні пріоритети розвитку сфери послуг України на засадах
постіндустріальної економіки [Електронний ресурс] / Л.А. Янковська // Ефективна економіка. – 2013. – № 2.
– Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1775.

66

різноманітністю, оскільки зумовлені прагненням лібералізації
торгівлі у тих секторах, в яких національні експортери послуг
характеризуються
найвищим
рівнем
міжнародної
конкурентоспроможності. В той же час, національні регуляторні
механізми покликані захистити більш слабкі галузі послуг від
іноземної конкуренції. Поряд з тим, варто відзначити, що
використання національних обмежень певною мірою є перешкодою
до формування глобального ринку послуг, особливо гострі
протиріччя можуть виникати при зіткненні інтересів країн, що
знаходяться на різних рівнях економічного розвитку. Саме тому,
питання участі України у формуванні сучасного механізму
регулювання світового ринку послуг є надзвичайно актуальним,
оскільки істотно може вплинути на можливість повноцінної
реалізації національних конкурентних переваг та отримання
додаткових вигод від лібералізації 78.
Таким чином, з метою удосконалення напрямів та форм участі
України в світовій торгівлі послугами, слід передбачити конкретні
напрямки на кожному з рівнів економічного механізму
регулювання світового ринку послуг. Концептуальними напрямами
зміцнення позицій України на світовому ринку послуг є
диверсифікація експорту послуг, стимулювання розвитку сектору
високотехнологічних послуг, розвиток транзитного потенціалу
країни, розвиток експорту туристичних послуг і створення
інституційного середовища розвитку ринку послуг. Одним з
найважливіших завдань розвитку вітчизняної економіки на шляху
інтеграції до світового господарства є посилення позицій України
на світовому ринку послуг. Маючи необхідні передумови для
постачання всіх видів послуг, актуальними постають питання
зміцнення конкурентоспроможності національних компаній та
вдосконалення структури експорту послуг на світовому ринку.
Отже, для досягнення максимальних вигід від участі в світовій
торгівлі послугами необхідна комплексна програма розвитку
даного ринку в Україні з переорієнтацією на наукомісткі галузі та
державна
підтримка
вітчизняних
виробників,
особливо
телекомунікаційних, інформаційних, ділових та комп’ютерних
послуг. Крім того, важливими постають питання модернізації
78
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систем науки і освіти відповідно до нових вимог економіки і
суспільства. Під час реформування сфери послуг національної
економіки
слід
враховувати
зону
природної
конкурентоспроможності України – європейського статусу країни,
надання транзитних послуг в галузі транспорту та зв’язку, розвиток
туризму, забезпечення комерційної діяльності нерезидентів на
території України. Диверсифікація географії всіх видів
українського експорту послуг вимагає більш активних дій у
зміцненні своїх позиції на ринках європейських країн. В той же час,
важливою є інтенсифікація торгівлі з країнами далекого зарубіжжя
по високотехнологічних видам послуг, розвиток потенціалу у
експорті транспортних та туристичних послуг.
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Розділ 3. Міжнародна міграція робочої сили
3.1. Теоретичні засади процесів міжнародної міграції робочої
сили
Міжнародна міграція робочої сили є однією із форм
міжнародних економічних відносин, яка набирає масштабу
прямопропорційно
із
розвитком
процесів
глобалізації.
Економічною основою міжнародної міграції є відчуження
безпосередніх
виробників
від
засобів
виробництва,
взаємопов’язаність країн та нерівномірність їх соціальноекономічного розвитку. Сьогодні можна говорити про сформований
міжнародний ринок праці, на якому кожна держава займає певну
нішу, формуючи попит та пропозицію робочої сили на ньому.
Сприятлива кон’юнктура такого ринку визначається ефективним
поєднанням засобів державного, міжнародного регулювання, а
також ринкової саморегуляції. Наше дослідження покликане
поглибити науково-методологічні доробки у сфері міжнародної
трудової міграції в аспекті регулювання даного процесу.
Розглянемо теоретичні основи процесу міжнародної міграції
робочої сили як однієї з форм міжнародних економічних відносин.
Міграція робочої сили (лат. labor force migration) – означає
переміщення, переселення працездатного населення з одних держав
в інші терміном більше ніж на рік, викликане причинами
економічного та іншого характеру.
При дослідженні процесів міжнародної міграції робочої сили
актуальними є також наступні поняття:79
· Імміграція (від лат. imigrate - вселятися) – це в’їзд іноземців
на тривале чи постійне місце проживання або повернення на
батьківщину людей, які були змушені її залишити.
· Еміграція (від лат.еmigrare - виселятися) – виїзд громадян в
іншу країну на постійне або довготривале тимчасове проживання.
· Міграційне сальдо (net migration) – різниця еміграції з країни
та імміграції в країну.
· «Витік мізків» («brain drain») – міжнародна міграція
висококваліфікованих кадрів.
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· Рееміграція – це виїзд іммігрантів з країни імміграції або
повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце
проживання.
У залежності від терміну переміщення міграція розподіляється
на такі види:
· постійна міграція – характеризується тим, що населення
назавжди покидає свою країну і переселяється на постійне місце
проживання до іншої країни;
· тимчасова міграція – передбачає повернення мігрантів на
батьківщину після закінчення певного строку;
· сезонна – щорічна еміграція на певний період з подальшим
поверненням на батьківщину (характерна для сусідніх країн на
період сезонних робіт);
· маятникова – короткострокові періодичні (щорічні,
щомісячні, щотижневі) поїздки до місця роботи за межі країни
(характерні більшою мірою для прикордонних територій сусідніх
країн).
В науковій літературі виділяють п’ять категорій мігрантів:
1) іммігранти, легально допущені в країну;
2) робітники-мігранти за контрактом;
3) нелегальні іммігранти;
4) особи, що просять політичного або економічного притулку;
5) біженці.
Український тлумачний словник дає визначення поняття
біженці - 1) люди, що залишають місце свого проживання під час
війни або стихійного лиха; 2) люди, які внаслідок обґрунтованих
побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками расової,
національної належності тощо залишають місце свого проживання.
Часто виникають непорозуміння щодо розрізнення біженців та
економічних і нелегальних мігрантів, що призводить до невірних
висновків та ксенофобської реакції. Біженці покидають свою країну
через загрозу переслідувань і не можуть безпечно повернутися
додому в існуючій ситуації. Економічний мігрант, зазвичай,
залишає батьківщину добровільно в пошуках кращого життя. Якщо
він або вона забажають повернутися додому, то зможуть
скористатися захистом свого уряду.80
80

Хто такі біженці? Основні факти. Агентство ООН у справах біженців [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://unhcr.org.ua/uk/kontakti/osnovni-faktim/100-hto-taki-bizhenci

70

Міжнародна міграція є найскладнішим для дослідження
демоекономічним процесом. Його складність як об’єкта наукового
пізнання зумовлена такими особливостями: небіологічною
сутністю міграції: якщо народжуваність і смертність передбачають
фізіологічні й соціально-економічні компоненти, і навіть в основі
трудової активності лежить потяг до задоволення потреб,
насамперед, біологічних потреб організму, то фізіологічна потреба
до зміни місця проживання у людини відсутня; багатократністю
переміщень, що можуть здійснюватись індивідом протягом життя:
народження та смерть є одиничними подіями, шлюби й розлучення
також відбуваються нечасто, а місце проживання окремі особи
змінюють за своє життя кілька десятків разів; специфікою міграцій
як міжтериторіального процесу: якщо природне відтворення й
соціальний рух являють собою саморозвиток окремо взятого
населення, то міграція є проявом взаємовпливу двох територіально
відокремлених географічних спільностей людей, адже кожний акт
виїзду з одного регоіну спричиняє вселення в інший, при цьому
прибулі вносять в нову спільність риси демографічної поведінки і
трудоактивних настанов, що поширені серед населення
попереднього місця проживання; тристадійністю міграційного
процесу: міграція як єдність і взаємодія трьох стадій – потенційної
міграції, власне переселення та адаптації мігрантів на новому місці;
широким набором чинників (часто взаємозалежних), під дією яких
формуються напрямки й масштаби міграційних процесів, і
практичною неможливістю розмежувати їх вплив; селективним
характером міграційних процесів – підвищений ступінь участі в
міграційному русі притаманний молодим, добре освіченим особам,
які не перебувають у шлюбі, мають кращий стан здоров’я, певні
особливості характеру (ініціативність, сміливість); різноманітністю
взаємопов’язаних типів, видів і форм міграційних переміщень;
проблематичністю обліку міграцій й отримання достовірної та
вичерпної інформації щодо даного компонента демоекономічного
розвитку, що значною мірою є наслідком вищевказаних
особливостей.81
Міграція населення є складним суспільним феноменом, що
вивчається багатьма науками, зокрема історією, правознавством,
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економікою, демографією, географією, соціологією тощо. Кожна з
дисциплін при аналізі міграційних переміщень населення обирає
свій предмет, завдання та інструментарій дослідження. Теоретичні
підходи, сформульовані в межах окремих дисциплін не суперечать
один одному, а є взаємодоповнюючими, вони вивчають міграційну
дійсність на різних рівнях, а в основу аналізу покладають різні
чинники.
В силу багатогранності процесів міжнародної міграції робочої
сили існує велика кількість теорій, що пояснюють природу даного
явища. Розглянемо деякі з них, щоб з’ясувати які фактори сприяють
розвитку процесів міжнародної міграції трудових ресурсів та мають
домінуючий вплив при прийнятті рішення індивідумом мігрувати.
Міграційна модель відомого американського економіста
Міхаеля Тодаро (Michael Todaro, Internal Migration in Developing
Countries: A Review of Theory, Evidence, Methodology and Research
Priorities (Geneva: International Labor Organization, 1976))
передбачає, що міграція населення обумовлюється не стільки
фактичними відмінностями в рівнях оплати праці, скільки
суб’єктивними очікуваннями мігрантів щодо цих відмінностей.
Потенційні мігранти зважуються на переїзд тоді, коли, на їхню
думку, ймовірні доходи на новому місці будуть вищими за середній
рівень доходів вдома. Отже, на переконання західного науковця,
головною причиною міграції є міркування економічної доцільності,
перш за все, фінансової, яка співвідноситься з можливими
витратами при переїзді. Крім того, у відповідності до міграційної
моделі Тодаро важливу роль у процесі прийняття рішення про
від’їзд відіграє психологічна мотивація особи.82
В свою чергу, західний науковець Д. Бертрам (Bartram D.
International Labor Migration: Foreign Workers and Public Policy / D.
Bartram – New York: Palgrave Macmillan, 2005. – 199 p.)
переконаний, що економічні та демографічні фактори, які сприяють
активізації глобалізаційних процесів, є другорядними, а головними
для пояснення явища трудової міграції є політичні, котрі на думку
дослідника і визначають природу міграційних потоків. Головні
положення теорії політичного впливу зводяться до наступного:
82
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-державна політика щодо регулювання міграції робочої сили є
визначальною для активізації міграційних процесів;
-міжнародна трудова міграція залежить від структури
економіки конкретної держави та політичних подій, що в ній
відбуваються;
-окремі політичні сили країни можуть виступати ініціаторами
формування міжнародного руху робочої сили, оскільки внаслідок
його реалізації вони отримують певні вигоди.
Особливе місце серед міграційних теорій посідає теорія
людського капіталу, розробниками якої були американські
економісти Теодор Шульц та Гаррі Беккер («Людський капітал,
фертильність і економічне зростання» 1990 р.). Проте, активне
застосування даної теорії до аналізу міграційних процесів
розпочалося з робіт Ларі С’яастада. Так, дослідники вважають, що
намір індивіда мігрувати визначається не лише його бажанням, але
й ресурсним потенціалом: вроджені здібності, таланти, накопичені
знання, вміння, навички, досвід, кваліфікація, фізичне та психічне
здоров’я тощо. Мігранти володіють більшим людським
потенціалом, ніж ті, що не мігрують.
Розроблена у 1980-1990 роках нова економічна теорія міграції
являє собою своєрідне поєднання мікро- та макроекономічного
аналізу особливостей розвитку міжнародної трудової міграції.
Розробкою даної теорії займалися О. Старк, Е. Тейлор (Stark O. The
migration of Labour. – Oxford: Blackwell, 1991), які переконані, що
на мікрорівні рішення про міграцію приймаються не окремими
особами, а колективно на рівні домогосподарства. Завдяки міграції
домогосподарства прагнуть не лише максимізувати свій дохід,
пов’язаний з надходженням грошових переказів з-за кордону, але й
убезпечити себе від ризиків недосконалої структури ринку праці в
країні-донорі. Більше того, бажання мінімізувати потенційні
ризики для домогосподарства може виявитися сильнішим стимулом
для виїзду окремих його членів в іншу країну, ніж існуюча різниця
в оплаті праці. Нова економічна теорія міграції передбачає також,
що трудові мігранти можуть зважитися на переїзд за кордон не
тільки задля безпосереднього покращення свого матеріального
становища, але й для підвищення соціального статусу в
суспільстві, коли завдяки трудовим мігрантам зростає дохід
відносно інших домогосподарств.83
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Теорія міграційних мереж Дугласа Мессі (D. S. Massey, Social
structure, household strategies, and the cumulative causation of
migration, Population Index, 56(1), 1990, p. 3–26) базується на явищі,
що отримало назву «співтовариство мігрантів», яке охоплює
колишніх, теперішніх та потенційних мігрантів, що проживають в
обох країнах, родичів, товаришів, земляків. Наявність сталих
мережних зв’язків забезпечує самовідтворення міграційних
процесів. Як наслідок, міграційні потоки набувають внутрішньої
інерції, що дозволяє відповідним суспільствам чинити спротив
обмежувальній міграційній політиці.
Американський демограф Е. Лі в 1966 році опублікував
роботу (Lee E. S. A Theory of Migration // Demography. – 1966. – No
3 (1)) , в якій представив гравітаційну модель обгрунтування
факторів міграції, що отримала назву Pull-Push factors (притягуючі
та відштовхуючі фактори міграції). Автор стверджує, що
інтенсивність міграції залежить від привабливості країни, наявності
перешкод, відстані між країнами – чинниками, що забезпечують
тяжіння іммігрантів до цих країн. Активність еміграції
визначається факторами, що стимулюють потенційних мігрантів до
пошуку місць працевлаштування в інших країнах, з урахуванням
суб’єктивного сприйняття цих чинників потенційними мігрантами.
Спираючись на сказане вище та на відповідні результати
досліджень в галузі психології та менеджменту приходимо до
висновку, що фактори мотивації міжнародної міграції
перегукуються з такими, що спонукають людину до праці і
детермінуються мотиваційними теоріями менеджменту.
Так, для систематизації та роз’яснення факторів розвитку
процесів міжнародної міграції робочої сили пропонуємо
застосувати теорію потреб «ERG» американського вченого
Клейтона Альдерфера. Назва теорії являє собою абревіатуру від
англійських слів Existence, Relatedness, Growth, що перекладається
як Існування, Відносини, Зростання. Автор зробив спробу уточнити
і творчо розвинути теорію ієрархії потреб Абрахама Маслоу,
відзначаючи у ній недостатню, на його погляд, чіткість розрізнення
деяких груп потреб, а тому виділив не п’ять, а три класи (групи)
потреб.
У своїх дослідженнях ми звертаємось до теорії потреб К.
Альдерфера, який на відміну від А. Маслоу, допускав мотивуючу
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дію потреб не лише при русі знизу вгору, тобто при переході від
нижчої потреби до вищої, але й навпаки, тобто такий вплив може
йти в обох напрямках. Таким чином, пропонуємо виділити три
наступних групи потреб у міжнародній міграції робочої сили:
1. Потреби існування, тобто індивідуум приймає рішення
мігрувати закордон у пошуках вищої заробітної плати, щоб
якісніше та швидше задовільнити свої побутові та житлові потреби.
До таких потреб, на нашу думку слід віднести: купівля житла,
ремонт, купівля автомобіля, кошти для оплати освіти дітей,
стартовий капітал для започаткування бізнесу тощо. Як бачимо,
перелічені потреби є досить масштабними у матеріальному плані,
це пояснюється тим, що міграція сама по собі передбачає великі
затрати, які не повинні перевищувати вигоди, а навпаки повинні
повністю компенсуватися за рахунок задоволення саме
дороговартісної потреби, яка не може бути задоволена при
існуючому рівні оплати праці на батьківщині, або заощадження
коштів на задоволення такої вдома займе значно більше часу.
2. Соціальні потреби, включаючи потреби спілкування,
групової приналежності і поваги з боку інших, тобто індивідуум
приймає рішення про міграцію з метою долучитися до певної
соціальної групи закордоном, що сформувалася там за
національною, релігійною, культурною, професійною або іншими
ознаками. В даному випадку мова йде про довготривалу міграцію зі
зміною постійного місця проживання, адже може передбачати
об’єднання родин закордоном. Мігранти з домінуючими
соціальними потребами формують етнічну діаспору в зарубіжних
країнах, яка може набирати ваги та впливу на міграційну політику
приймаючої країни. Рівень заробітної плати для таких мігрантів
розглядається у взаємозв’язку з рівнем життя вцілому, який
очікувано підвищується в результаті міграції.
3. Потреби особистісного зростання, або самореалізації,
тобто в даному випадку індивідуум приймає рішення про міграцію,
якщо не має змоги на батьківщині на належному для нього рівні
задовільнити потребу у професійному розвитку, кар’єрному
зростанні. В даному випадку мова йде про «витік мізків», що має
місце через низький рівень фінансування науково-освітньої галузі
економіки країн-донорів, недосконалість матеріально-технічної
бази дослідних станцій, активну вербувальну діяльність
транснаціональних корпорацій тощо. Заробітна плата для таких
мігрантів повинна співпадати з їх оцінкою своїх знань, умінь та
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навичок у певній сфері. Крім того, важливу роль тут відіграє рівень
соціального забезпечення, адже такі мігранти працюють легально.
На нашу думку, детермінація потреб, як мотивів міжнародної
міграції робочої сили дає можливість спрогнозувати подальшу
поведінку мігрантів, оцінити їх ймовірний вплив на ринок праці
приймаючих країн, наслідки від виїзду таких мігрантів з країн
походження, а отже підібрати ефективні інструменти для
регулювання таких міграційних потоків.
Зміна параметрів на ринку праці, які кількісно чи якісно
характеризують один з факторів виробництва – робочу силу,
закономірно відображається на макроекономічній ситуації в країні
в цілому. Розглянемо економічні ефекти міжнародної трудової
міграції для економіки країн-донорів та -реципієнтів робочої сили
без врахування ймовірної дії інших факторів, що стане основою при
підборі дієвих інструментів для регулювання міжнародних
міграційних процесів.
Характер економічних ефектів міжнародної міграції можна
прослідкувати на рисунку 1., де графічно зображено країна 1
донор, яка має низьку середню реальну заробітну плату P та
трудові ресурси OC, а інша країна 2 реципієнт – високу середню
реальну заробітну плату P' та трудові ресурси OC'.
Прямі D1 та D2 показують попит на робочу силу відповідно у
країні 1 та країні 2. Оскільки середня реальна заробітна плата у
двох країнах різна і обмеження на вільне міжнародне переміщення
робочої сили в них відсутні, робітники з країни 1 будуть емігрувати
в країну 2 доти, поки заробітна плата в обох країнах не
встановиться на однаковому рівні Рm. Кількість робітниківемігрантів із країни 1 в країну 2 у такому випадку буде дорівнювати
FC.
Еміграція робочої сили із країни 1 буде мати такі наслідки для
її економіки:
1) середній рівень реальної заробітної плати зросте з Р до Рm;
2) обсяг національного продукту (сума граничного продукту,
створеного робочою силою у грошовому виразі) зменшиться з
ОАВС до OADF;
3) загальний фонд заробітної плати (ставки заробітної плати,
помножені на кількість працівників) зміниться з ОРВС до OPmDF;
4) дохід бізнесу (підприємців), який дорівнює різниці обсягу
національного продукту та загального фонду заробітної плати,
зменшиться з РАВ до PmAD.
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Рис. 3.1. Економічні ефекти міжнародної міграції робочої
сили84
Імміграція робочої сили у країну 2 буде мати такі наслідки для
її економіки:
1) середній рівень реальної заробітної плати впаде з Р' до Р ;
2) обсяг національного продукту збільшиться з О'А'В'С до
O'A'D'F';
3) загальний фонд заробітної плати зміниться з О'Р'В'С до
O'PmD'F;
4) дохід бізнесу (підприємців) збільшиться з Р'А'В' до Р A'D'.
З погляду усього світу (обох країн) міжнародна міграція
робочої сили з країни 1 до країни 2 призведе до зростання
реального обсягу національного продукту у всьому світі з (ОАВС +
О'А'В'С) до (OADF + O'A'D'F'), тому що приріст національного
продукту C'B'D'F' у країні 2 перевищує втрати національного
продукту FDBC у країні 1. Отже, можна зробити висновок:
усунення законодавчих бар’єрів для міжнародного руху робочої
сили збільшує економічну ефективність у всьому світі. Увесь світ
виграє завдяки тому, що люди можуть вільно переїхати до тієї
країни, де вони зможуть зробити вагоміший внесок у світове
виробництво. Міжнародна міграція дає змогу виробляти більший
обсяг національного продукту з тим самим обсягом ресурсів.
Таким чином, поєднання класичних економічних ефектів
міжнародної міграції робочої сили з врахуванням впливу факторів
розвитку процесів міжнародної трудової міграції, які ми
класифікували у три групи потреб у міжнародній міграції робочої
сили дозволить дати адекватну оцінку існуючим тенденціям на
84
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міжнародному ринку праці, що ляже в основу пошуку шляхів
оптимізації процесів регулювання міжнародної трудової міграції.
3.2. Аналіз сучасного стану процесів міжнародної міграції
робочої сили
У сучасному глобалізованому світі, що характеризується
тісним взаємопереплетенням міждержавних зв’язків міжнародна
міграція робочої сили стала реальністю що стосується майже всіх
куточків земної кулі. Сучасний транспорт зробив переміщення
людей простішим, дешевшим і швидшим. У той же час конфлікти,
бідність, нерівність і відсутність гідних робочих місць є
причинами, які змушують людей залишати свої будинки в пошуках
кращого майбутнього для них та їхніх сімей.
За наявності відповідної політики підтримки міграція може
сприяти стійкому економічному зростанню і розвитку як країн
походження мігрантів, так і приймаючих їх країн. В 2014 р.
мігранти з країн, що розвиваються відправили додому 436 млрд.
дол. США, що на 4,4 % більше в порівнянні з 2013 роком. У
країнах призначення мігранти часто вирішують проблему гострої
нестачі робочої сили, створюють робочі місця стаючи
підприємцями і роблять свій вклад у розвиток громади у вигляді
податків та внесків до фондів соціального страхування. Мігранти,
як
найбільш динамічні члени суспільства можуть також
створювати різноманітні новаторства в науці, медицині,
технологіях, сприяти культурній різноманітності.
Статистичні
дослідження
показують,
що
кількість
міжнародних мігрантів у світі невпинно зростає і за останні 15
років досягла цифри 244 млн. у 2015 році, тобто зросла з 222 млн. у
2010 році і з 173 млн. у 2000 році.
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Регіони світу міжнародної імміграції
Регіон

Світ вцілому
Європа
Азія
Африка
Латинська Америка і
Карибський басейн
Північна Америка
Океанія

Кількість міжнародних
мігрантів, млн.
2000 р.
172,703
56,272
49,341
14,800
6,578

2015 р.
243,700
76,146
75,081
20,650
9,234

40,352
5,360

54,489
8,101
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Таблиця 3.1

Частка міжнародних
мігрантів у загальній
чисельності населення, %
2000 р.
2015 р.
3
3
8
10
1
2
2
2
1
1
13
17

15
21

Як бачимо з таблиці 1, близько двох третіх міжнародних
мігрантів живуть у Європі (76 млн.) чи в Азії (75 млн.). Північна
Америка дала прихисток 54 млн. мігрантів, Африка – 21 млн.,
Латинська Америка – 9 млн. та Океанія – 8 млн. Регіони імміграції
включають у себе найбільш розвиненені у соціально-економічному
плані країни. Більшість мігрантів в світі зосереджено в декількох
країнах. У 2015 році 67 % всіх міжнародних мігрантів в світі жили
всього в двадцяти країнах. Найбільша їх кількість проживала в
Сполучених Штатах Америки: 47 млн. (19 %), Німеччині і
Російській Федерації – близько 12 млн., в Саудівській Аравії – 10
млн., Великобританії та Північній Ірландії – 9 млн., Об’єднаних
Арабських Еміратах – 8 млн. Так, з двадцяти найпопулярніших
напрямків міжнародної міграції робочої сили дев’ять прямують до
Азії, сім – до Європи, два – до ПівнічноїАмерики, і по одному в
Африку і Океанію. Дану статистику наведено в таблиці 3.2
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Таблиця 3.2
20 країн, що прийняли найбільшу кількість міжнародних
мігрантів у 2000 та 2015 роках 86
Країна

США
Росія
Німеччина
Індія
Франція
Україна
Канада
Саудівська
Аравія
Великобри
танія
Австралія
Пакистан
Казахстан
Іран
Китай
ОАЕ
Італія
Кот’Дівуа
р
Грузія
Ізраїль
Японія

Кількість
міжнародних
мігрантів в 2000
році, млн.
35
12
9
6

Країна

Кількість
міжнародних
мігрантів в 2015
році, млн.
47
12
12
10

6
6
6
5

США
Німеччина
Росія
Саудівська
Аравія
Великобританія
ОАЕ
Канада
Франція

5

Австралія

7

4
4
3
3
3
2
2
2

Іспанія
Італія
Індія
Україна
Тайланд
Пакистан
Казахстан
ПАР

6
6
5
5
4
4
4
3

2
2
2

Грузія
Туреччина
Кувейт

3
3
3

9
8
8
8

Хоча значна кількість міжнародних мігрантів у всьому світі
живуть у країнах з високим рівнем доходу, більшість з них
походять з країн із середнім рівнем доходу. Так, у 2015 році 157
млн. міжнародних мігрантів народилися в країнах середнього рівня
розвитку, що складає майже 65 % всіх мігрантів, натомість
86
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мігранти з високорозвинених країн-членів ОЕСР (Організація
економічного співробітництва та розвитку, англ. Organisation for
Economic Cooperation and Development (OECD)) складають 17%, з
високорозвинених країн не членів ОЕСР – 8% і з країн низького
рівня розвитку – 10%.
У період з 2000 по 2015 рік кількість мігрантів, що походять з
країн середнього рівня розвитку збільшилась в значно більшій мірі,
ніж в будь-якій іншій групі країн за рівнем соціально-економічного
розвитку, що слідує з рисунка 3.2
високорозвинені
країни-члени ОЕСР

250
200

високорозвинені
країни не члени ОЕСР

150
100

країни середнього
рівня розвитку

50
0
2 000р.

2 015р.

Рис. 3.2 Чисельність міжнародних
походження, згрупованих за рівнем
розвитку, млн.87

країни низького рівня
розвитку

мігрантів по країнах
соціально-економічного

Інтенсифікація міжнародної міграції, що є наслідком і,
водночас, рушійною силою глобалізації, повною мірою
спостерігається на Європейському континенті. З 232 млн. землян,
або 3 % світового населення, які проживають не в тих країнах, де
народилися, тобто є мігрантами, більшість перебуває в Європі –
72,4 млн. Їхня чисельність постійно зростає (2010 р. – 69,2 млн).88
Населення континенту урізноманітнюється і за цим
показником
стає
подібним
до
населення
традиційних
іммігрантських країн, таких як США, Канада, Австралія. Динаміка
87
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чисельності
міжнародних
мігрантів
в
країнах
Європи
продемонстрована в таблиці 3.3.
За цих умов така важлива складова інтеграційних процесів як
пересування людей, поряд із вільним рухом товарів та капіталів, є
предметом спільних політичних рішень Європейського Союзу.
Вони стосуються як ситуації всередині Співтовариства, так і його
міграційних відносин із третіми країнами.
Таблиця 3.3
Чисельність міжнародних мігрантів у країнах Європи89
Регіон, країна

Кількість
міжнародних
мігрантів, млн

Частка
міжнародних
мігрантів у
загальній
чисельності
населення, %

Регіон,
країна

Кількість
міжнародних
мігрантів, млн

2000 р.

2015 р.

2000 р

2015 р.

2000 р

Європа вцілому
Країни ЄС
Бельгія
Італія

56,271
33,19
0,8
2,1

76,146
53,19
1,4
5,8

8
6
8
4

10
10
12
10

Польща
Словенія
Естонія
Чехія

0,8
0,1
0,25
0,2

2015
р.
0,6
0,2
0,2
0,4

Люксембург
Німеччина
Франція
Нідерланди
Великобританія
Ірландія
Данія
Греція
Португалія
Іспанія
Швеція
Австрія
Фінляндія
Кіпр

0,1
8,9
6,2
1,5
4,7
0,3
0,3
1,1
0,6
1,6
1,0
0,9
0,1
0,08

0,2
12,0
7,8
1,9
8,5
0,7
0,5
1,2
0,8
5,8
1,6
1,5
0,3
0,2

32
11
11
10
8
9
7
10
6
4
11
12
3
8

44
15
12
12
13
11
10
11
8
13
17
17
6
17

0,1
0,04
0,5
9,7
1,5
0,02
0,3
0,01
0,01
0,04
0,004
5,52
0,2
0,08

Мальта
Угорщина
Литва
Латвія

0,02
0,3
0,2
0,4

0,04
0,45
0,1
0,2

6
3
6
18

10
5
5
13

Румунія
Болгарія
Хорватія
Інші країни
Швейцарія
Монако
Норвегія
Ісландія
Ліхтенштейн
Андорра
Сан-Маріно
Україна
Молдова
Боснія
і
Герцеговина
Албанія
Сербія
Чорногорія
Білорусія

0,07
0,8
1,12

Частка
міжнародних
мігрантів у
загальній
чисельності
населення,
%
2000 р 2015 р
2
9
18
2

2
11
15
4

0,2
0,1
0,5
10,2
2,4
0,02
0,7
0,03
0,02
0,04
0,004
4,83
0,1
0,03

1
1
13
10
22
68
7
6
47
64
15
11
6
2

1
1
14
11
29
56
14
11
63
60
15
11
4
1

0,05
0,8
0,08
1,08

2
9

2
9
13
11

11

Для України міграційна політика об’єднаної Європи становить
подвійний інтерес. По-перше, ЄС є важливим партнером нашої
держави з обміну населенням, куди спрямовується численний
міграційний потік. На території Євросоюзу, передовсім у сусідніх
89
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країнах, а також в країнах Південної Європи, працюють,
навчаються, проживають численні українці. Наприклад, за
офіційними даними країн перебування, в Німеччині 153,4 тис.
вихідців з України90, в Італії громадян України налічувалося в 2013
р. 192,3 тис., в Чехії – 107,7 тис., Іспанії 84 тис., Португалії 44
тис.91 У доповіді Єврокомісії щодо міграції 2012 року було вказано,
що українці за кількістю вперше отриманих дозволів на
перебування в країнах Євросоюзу вийшли на перше місце: їм було
оформлено впродовж року 204 тис. дозволів. Україна обійшла за
цим показником країни, звідки традиційно прибували до Європи
численні мігранти, а саме США, Індію, Китай та Марокко.92 До
цього варто додати, що статистика країн призначення щодо
іммігрантів-українців не є вичерпною, адже нею охоплено лише
легально перебуваючих за кордоном. Проте не секрет, що певна
частина українських мігрантів залишалися в країнах призначення
після завершення чинності віз, працювали без офіційно
оформлених дозволів, тобто реальна присутність українців в Європі
є суттєво більшою. Тому регуляторні заходи, що визначають
становище іммігрантів в ЄС, їхні права та обов’язки, доступ до
ринку праці, умови навчання, як і санкції проти нелегальної
міграції, напряму зачіпають інтереси багатьох співвітчизників.
Небайдужі вони і для суспільства в цілому. Адже міграційний
режим, що запроваджений в такому привабливому для іммігрантів і
географічно близькому до України регіоні як Євросоюз, значно
впливає на динаміку та склад транскордонних переміщень
населення. Іншими словами, від міграційної політики ЄС багато в
чому залежить, чи втрачатиме Україна робочу силу, чи
відбуватиметься
«витік мізків», чи, навпаки, мігранти
повертатимуться на батьківщину, збагачені новими знаннями та
досвідом та ще й привозитимуть з собою зароблені за кордоном
кошти. 93
Масштабність трудової міграції українців напряму пов’язана з
економічним становищем країни. ВВП на душу населення з
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урахуванням купівельної спроможності в Україні, за даними
Світового банку, суттєво поступається країнам призначення
українських працівників. У 2013 р. цей показник в Україні був
меншим, ніж в Італії, Іспанії в 4 рази, в Чехії – в 3 рази, в Росії,
Польщі – більш, ніж в 2,5 рази.
У 2014 р. економічна ситуація внаслідок війни та зовнішньої
агресії значно погіршилася, стагнація переросла в глибоку кризу.
Промислове виробництво за підсумками року скоротилося на
10,7%. Реальний ВВП у 2015 році скоротився на 9,9% порівняно з
2014 роком, тоді як роком раніше падіння становило 6,6%.94
Стан економіки закономірно позначився на добробуті
населення. Хоча номінальна середня заробітна плата в 2014 р.
зростала, проте інфляція, яка сягнула майже 25% і в 2015 р.
продовжувала рости, призвела до її реального падіння. Середня
реальна зарплата в грудні 2014 р. становила лише 86,6% від рівня
грудня 2013 р. Купівельна можливість падає: попри зростання
номінальної зарплати в 2015 р. з 3 480 грн. до 4 195 грн. індекс
реальної зарплати становив 79,8%.95 Середньомісячна зарплата в
доларовому еквіваленті становила 192 дол. США (на 100 дол.
менше, ніж у 2014 р.). Прожитковий мінімум на працездатну особу
з 1 травня 2016 р. становить 1 450 грн. – 58 дол. США.96 Прожити
на такі гроші практично неможливо. Реформи ж, які проводить
уряд України, є надто повільними та виявляються неефективними.
Відбулося стрімке подорожчання комунальних послуг,
вартості проїзду на транспорт, ліки, продукти харчування. У
контексті трудової міграції більш ніж красномовним виглядає
порівняння української зарплатні із заробітками в країнах
призначення працівників-мігрантів. Так, середня зарплата в
Україні, що ледь перевищує 100 євро, є майже у 20 разів меншою,
ніж в Італії, в 6 разів меншою, ніж у Польщі, майже в 4 рази – ніж
в Росії.
Рівень безробіття (за методологією МОП) збільшився з 7,3% в
2013р. до 9,3% в 2014 р. Причому рівень безробіття молоді до 24
років сягнув 23%. Зростає й такий показник як рівень
зареєстрованого безробіття: на 1 березня 2015 р. на обліку у
94
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Державній службі зайнятості перебували 521,3 тис. громадян, тоді
як середньорічний показник у 2014 р. становив 460 тис.97
За даними загальноукраїнського соціологічного моніторингу,
який щорічно проводиться Інститутом соціології НАН України, в
2014 р. 85,5% українців вважали, що знайти пристойну роботу,
тобто таку, яка відповідала б їхньому рівню кваліфікації і
забезпечувала достатній заробіток, в населеному пункті, де вони
проживають, вкрай складно (в 2008 р. та думали 74%
респондентів). А на думку 60% опитаних, важко знайти не лише
пристойну, а й будь-яку роботу (в 2008 р. таких було 38%).
Таким чином, різке скорочення доходів населення, падіння
рівня життя та поширення бідності з новою силою висуває перед
багатьма українцями проблему виживання. В 1990-ті роки
важливою стратегією її розв’язання стала трудова міграція за
кордон, що спричинило швидке поширення цього явища. За
нинішніх умов, враховуючи набутий населенням досвід трудової
міграції, а також потужні соціальні мережі, що склалися завдяки
двадцятиріччю її розвитку, до такої стратегії може вдатися значна
кількість українців. За даними того ж соціологічного моніторингу
2014 р., найближчим часом готові виїхати на заробітки за кордон
7,4% опитаних (2008 р. – 6,2%), про еміграцію для постійного
проживання розмірковують понад 15% респондентів.
Економічна криза та війна призвели також до значного
збільшення кількості кваліфікованих фахівців, що бажають
працювати за кордоном. Так, за дослідженнями Head HunterУкраїна, в Україні 93% офісних працівників розглядають для себе
можливості переїзду за кордон. Як головну причину 41% з них
відзначили низьку зарплату; серед інших причин – прагнення
забезпечити гідне майбутнє для дітей, відсутність можливості
реалізуватися як професіоналу, напружена політична ситуація в
країні.98
Поряд із наростанням обсягів трудової міграції у найближчій
перспективі вірогідні зміни і деяких суттєвих характеристик даного
процесу. Передовсім можна передбачити її подальшу географічну
переорієнтацію. Традиційно, із зрозумілих причин, найважливішим
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партнером України з обміну населенням була Росія. Російськоукраїнський
міграційний
коридор
належить
до
числа
найінтенсивніших у світі. Саме до Росії спрямовувався й
найчисленніший потік тимчасової трудової міграції з України. За
даними обстеження Держстату України з питань трудової міграції
2008 р., в Росії працювали приблизно половина працівниківмігрантів. Разом з тим, дані аналогічного обстеження 2012 р.
показали, що, хоча Росія залишалася основною країною
призначення, її частка скоротилася до 43,2%. Натомість зросло
значення країн Європейського союзу, передовсім Польщі (з 8% в
2008 р. до 14,3% в 2012 р.).
Поступову переорієнтацію потоку трудової міграції з
України із східного на західний напрямок підтверджують й
російські джерела. Впродовж 2000-2010 років частка українців
серед
іноземних
працівників,
що
мали
дозволи
на
працевлаштування в Росії, як і їх чисельність, постійно
скорочувалися. Якщо в 2000 р. громадяни України становили 30%
іноземних працівників в Росії, то в 2005 р. – 20%, а в 2010 р. – 10%.
В 2012 р. громадянами України були 11% іноземців, які мали на
кінець року чинні дозволи на працевлаштування. Подальше
зменшення обсягів трудової міграції з України до Росії можна
очікувати у зв’язку із створенням російською владою додаткових
перешкод для працевлаштування українських громадян із січня
2015 р. (вимагають отримувати так звані трудові патенти), що на
думку деяких експертів, призведе до скорочення чисельності
українців, які працюватимуть в Росії, на 20-30% . 99
Частина трудових мігрантів, які їздили на роботу до Росії,
може переорієнтуватися на інші пострадянські країни, насамперед
Білорусь та Казахстан. Тим більше, що ці країни втрачають частину
власних працівників внаслідок вільного пересування робочої сили в
рамках Митного союзу. Таку можливість підтверджують і дані
всеукраїнського соціологічного моніторингу, що проводиться
Інститутом соціології НАНУ. У 2014 р. у порівнянні з 2008 р. вдвічі
менше респондентів, які б хотіли б виїхати із населеного пункту, де
проживали, висловили бажання поїхати до Росії, водночас частка
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бажаючих виїхати в інші пострадянські держави, хоча й незначна,
зросла втричі.
Однак особливо помітно серед українців, як свідчать відповіді
респондентів, зросла орієнтація на виїзд за межі колишнього СРСР
через наступні причини: по-перше, заробітки в європейських
країнах суттєво вищі, ніж в Росії, по-друге, порівняння умов життя
та праці, рівня гарантій трудових прав також не на користь
Російської Федерації.
Якщо раніше переважання російського напряму трудової
міграції пояснювалося міграційними традиціями колишніх часів,
численними особистими і діловими зв’язками населення,
відсутністю мовного бар’єру, то після понад 20 років незалежності
Української держави та її відкритості до зовнішнього світу
вагомість цих чинників урівноважилася розвитком міграційних
зв’язків з іншими країнами, передовсім європейськими. Так, за
даними Євростату, у 2013р. в країнах ЄС проживали 634851
громадян України. Українська громада в ЄС за чисельністю
посідає п’яте місце, після вихідців з Туреччини, Марокко, Китаю та
Індії. І хоча українці становили лише 3% від загальної чисельності
іноземців з третіх країн, враховуючи відносно нетривалий період,
коли міграція стала для них можливою, їхня присутність в Європі
значна.100 Динаміку чисельності українських мігрантів у країнах
Європи можна прослідкувати у таблиці 3.4
Таким чином, соціально-економічні проблеми на фоні
тліючого збройного конфлікту, який виснажує вітчизняну
економіку та суспільство, не дають сформуватися у людей
позитивним очікуванням щодо майбутнього. Це змушує громадян
не тільки замислюватися, але й реально шукати кращого життя за
кордоном. Близька і благополучна Європа з високими соціальними
стандартами життя та можливостями транскордонної міграції
приваблює українців значно більше, ніж високорозвинені, але
далекі США, Канада, Австралія тощо. Зважаючи на відсутність
даних щодо трудової міграції з України до ЄС із початку збройного
конфлікту на Сході України було б доцільним вважати, що в
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результаті погіршення економічної ситуації в Україні мало місце
збільшення масштабів трудової міграції українців до ЄС.101
Таблиця 3.4
Чисельність українських мігрантів у країнах Європи, тис. осіб,
2010-2015 рр.102
п/н
1

Країна призначення
українських мігрантів
Німеччина

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Італія
Польща
Чехія
Іспанія
Португалія
Угорщина
Латвія
Велика Британія
Естонія
Греція
Франція
Литва
Словаччина
Румунія
Австрія
Швеція
Данія
Болгарія
Бельгія
Ірландія
Норвегія
Фінляндія
Словенія
Нідерланди
Мальта
Люксембург

2010 р.

2013 р.

2015 р.

231, 5

234

261,1

149,7
228,7
124,7
77,3
45,9
29,2
43,7
17,7
21,8
13,7
14,7
19,4
10,3
13,9
7
4,7
6,5
5,8
2,5
2,7
2,5
1
1,4
0,7
0,2
0,1

213,3
221,3
127,2
82,9
48,1
31,6
36,1
22,5
21
14,2
15,2
13,3
9,4
11,9
7,4
5,9
6,7
6,2
2,6
3,8
3,5
1,3
1,5
0,9
0,2
0,2

222,2
206,6
97,5
77,4
45,1
34,4
33,5
23,4
21,7
19,5
15,9
12,2
10
9,6
8,2
7
6,9
6,4
5
4,6
4,2
1,8
1,8
1,2
0,3
0,2

Досвід трудової міграції на Заході, формування нових
українських діаспор в європейських країнах, функціонування
міцних міграційних мереж, які пов’язують Україну з країнами
перебування мігрантів, а також зміна поколінь, тобто досягнення
працездатного віку людьми, які виросли в цілком інших суспільних
101
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умовах і для яких Росія, Москва уже не є природним центром,
дають підстави для припущення щодо все більшого в подальшому
спрямування міграції українців на Захід. Анексія Криму, військові
дії на Сході країни, загальне недружнє ставлення до України
прискорює переорієнтацію міграційного потоку. Вагомим
чинником цього процесу є й євроінтеграційні зусилля України,
поступова лібералізація візового режиму з ЄС, а також
зацікавленість багатьох європейських країн в отриманні додаткової
робочої сили з-за кордону, передовсім з європейського, культурноблизького середовища. 103 Так, згідно з даними Євростату,
громадяни України увійшли у топ-5 країн-донорів дотаких країн, як
Польща (26%), Чеська Республіка (23,5%), Португалія (10,2%),
Італія (4,5%), Литва (7,7%), Болгарія (6,6%), Естонія (2,8%), Латвія
(0,8%), Угорщина (5,9%). 104
Незважаючи на багато переваг міграції, самі мігранти
залишаються серед найуразливіших членів суспільства. Вони часто
першими втрачають свою роботу в разі економічного спаду, часто
працюючи за меншу плату в гірших умовах, ніж національні
працівники. У той час як для багатьох міграція є досвідом
розширення прав і можливостей, інші виносять з цього досвід
порушення прав людини, жорстокого поводження і дискримінації.
Мігранти, зокрема жінки і діти, занадто часто стають жертвами
торгівлі людьми і жахливої форми експлуатації. Крім того, у
багатьох регіонах світу, міграція залишається одним з небагатьох
варіантів для людей, особливо молодих, щоб знайти гідну роботу, і
уникнути злиднів, переслідування і насильства.
Міжнародне співробітництво держав світу у сфері
міжнародної міграції покликане забезпечити впорядкованість
даного процесу з дотриманням прав людини та гуманного
поводження з мігрантами та біженцями, що разом із ефективним
регулюванням міграційних процесів на державному рівні дасть
можливість країнам отримувати максимальну вигоду на користь
власного соціально-економічного розвитку від міжнародної
міграції робочої сили.
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3.3. Регулювання процесів міжнародної міграції робочої
сили: шляхи оптимізації
Як відомо, регулювання процесів міжнародної міграції
робочої сили здійснюється на державному та міжнародному рівнях.
Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили –
сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу на міграційний
рух працездатного населення з метою його пристосування до
потреб національної економіки і насамперед для потреб
розширеного відтворення великого капіталу.
Регулювання імміграції робочої сили переслідує дві цілі:
1) захист національного ринку праці від стихійного потоку
трудових мігрантів, оскільки він може провокувати проблему
безробіття;
2) забезпечення раціонального використання іноземних
робітників, тобто застосування їх праці саме у тих сферах, де з
об’єктивних причин не можуть бути зайняті внутрішні трудові
ресурси.
В даний час в країнах-реципієнтах робочої сили склалась
система заходів державного регулювання імміграції, яку включає в
себе законодавство про юридичний, політичний та професійний
статус іммігрантів, національні служби імміграції, а також
міждержавні угоди з питань міграції. Імміграційні служби
контролюють в’їзд мігрантів у країну.
Державне регулювання еміграції робочої сили має наступні
цілі:
1) захист прав та інтересів працівників-емігрантів у
приймаючих країнах, протидія їх дискримінації у країні
тимчасового перебування;
2) компенсація витрат через виїзд національної робочої сили
за межі країни.
Еміграційна політика базується на наступних принципах:
1) гарантія можливості повернення мігрантів на батьківщину;
2) забезпечення грошових надходжень в країну та ефективне
використання валютних переказів мігрантів;
3) зниження рівня внутрішнього безробіття шляхом виїзду тих
контингентів працівників, які не користуються попитом на цьому
ринку;
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4) обмеження виїзду працівників пріоритетних галузей
економіки (потреба в яких не задоволена);
5) покращання ситуації на внутрішньому ринку праці
внаслідок прийому репатріантів, що підвищили за кордоном свій
рівень кваліфікації.
Країна-донор має чотири прямих джерела валютних
надходжень від експорту робочої сили:
1) податки з прибутку фірм-посередників;
2) безпосередні перекази емігрантів на батьківщину для
підтримки сімей і родичів;
3) особисте інвестування мігрантів в економіку своєї країни
(привезення на батьківщину сучасних засобів виробництва і
предметів тривалого користування, купівля землі, нерухомості,
цінних паперів);
4) кошти від країн-імпортерів робочої сили, що виділяються в
рамках програм, направлених на стимулювання економічного
зростання країн-експортерів.
5) покращення ситуації на внутрішньому ринку праці
внаслідок прийому репатріантів, що підвищили за кордоном свій
рівень кваліфікації.
На міжнародному рівні регулювання міжнародної трудової
міграції здійснюється в рамках міждержавних угод, а також
компетентними в даному питанні міжнародними організаціями,
такими як:
Організація Об’єднаних Націй (ООН) – діяльність
спрямована на підтримку миру й безпеки в усьому світі, розвиток
дружніх відносин між країнами, надання сприяння соціальному
прогресу, поліпшення умов життя й стану справ в області прав
людини. У структурі ООН функціонують наступні підрозділи:
Комітет із захисту прав трудових мігрантів і членів їх родин, Рада із
прав людини, Рада з торгівлі та розвитку, Фонд в області
народонаселення (ЮНФПА), Комітет із прав людини й ін., які
координують розвиток міжнародної міграції робочої сили і
міграційну політику окремих країн. Ряд спеціалізованих установ,
таких як Всесвітня організація охорони здоров’я й Організація
Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО), у
своїй діяльності стосуються питань регулювання міграції, які
відповідають їхній компетенції. Головні напрямки діяльності ООН
у сфері міжнародної міграції визначаються Економічною й
соціальною радою ООН. У рамках ООН сформована Глобальна
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група з міграції, ціль якої – підсилити координацію в рамках
системи ООН і разом з Міжнародною організацією з міграції
забезпечувати підвищення ефективності міжнародної міграційної
політики. На базі цієї групи створений Консультативний форум,
відкритий для всіх країн-членів ООН, який є структурою
міжнародного партнерства з обговорення й розв’язання питань,
пов’язаних з міжнародною міграцією;
Міжнародна організація з міграції (МОМ), створена в 1951
році – спеціалізована міжурядова установа, що діє в структурі ООН
та займається питаннями міжнародної міграції; тісно співпрацює з
урядовими, міжурядовими й неурядовими організаціями. Головне
завдання – «сприяти гуманізації й упорядкуванню процесів міграції
заради загального блага», що передбачає розвиток міжнародного
співробітництва в сфері міграції, надання допомоги у вирішенні
проблем, пов’язаних з міграцією, і надання гуманітарної допомоги
нужденним у ній мігрантам. Для вирішення цього завдання
організація надає послуги й консультації національним урядам і
мігрантам. Діяльність з регулювання міграції здійснюється через
чотири основні напрямки: міграція й розвиток; сприяння міграції;
регулювання міграції; примусова міграція. Організація вживає
комплексні заходи, спрямовані на сприяння в удосконаленні
міжнародного міграційного законодавства, організацію діалогу й
підготовку рекомендацій з питань міграційної політики, що
орієнтовано на захист прав мігрантів, вирішення проблем охорони
здоров’я й захисту прав жінок у зв’язку із процесами міграції й т.п.
Організація має національні представництва (в 100 країнах), які
реалізують комплексні програми в області регулювання
міжнародної й внутрішньонаціональної міграції й захисту прав
мігрантів, які адаптовані до умов конкретних країн;105
Міжнародна організація праці (МОП) – спеціалізоване
агентство системи ООН, діяльність якого спрямована на
просування принципів соціальної справедливості й захист прав
людини і у сфері праці зокрема. Стратегічні цілі організації
безпосередньо пов’язані з регулюванням міжнародної міграції.
Організація розробляє міжнародні стандарти з питань зайнятості,
оплати праці, системи соціального страхування, захисту інтересів
мігрантів та ін. У рамках її діяльності прийнятий ряд документів,
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які створюють правові основи реалізації міграційної політики й
вносять рекомендації щодо її розробки, у тому числі таких, що
стосуються: дискримінації трудових мігрантів; використання праці
мігрантів; дотримання соціальних і економічних прав мігрантів та
ін. Прийняті конвенції (усього більш 140) є основою розвитку
міжнародного ринку праці. Практичні питання, які охоплені
діяльністю організації: сприяння соціально-економічному прогресу;
гідна праця, зайнятість і боротьба з безробіттям; недопущення
примусової праці й дискримінації в області праці, професійна
підготовка й перепідготовка; умови, безпека й гігієна праці;
заробітна плата й соціальне забезпечення; соціальний захист дітей і
жінок.106
Для оптимізації регулювання міжнародної міграції робочої
сили пропонуємо враховувати фактори, що сприяють розвитку
міжнародної трудової міграції, а саме потреби потенційних
мігрантів, які є визначальними у мотивації мігрувати. Враховуючи
результати досліджень, проведені нами вище, регулювання
процесів міжнародної міграції робочої сили пропонуємо
здійснювати в наступні етапи:
Етап 1. Детермінація домінуючої групи потреб у міжнародній
міграції робочої сили.
Визначення домінуючої групи потреб у міжнародній міграції
робочої сили здійснюється на основі статистичних даних, що
характеризують міграційні потоки, а саме:
- напрямки міжнародної міграції робочої сили;
- вікова структура, гендерна структура, освітньокваліфікаційний рівень мігрантів тощо;
- тривалість еміграції;
- інтенсивність рееміграційних потоків;
- частка грошових переказів емігрантів у валютних
надходженнях до країни походження мігрантів;
- опитування респондентів тощо.
Етап 2. Оцінювання впливу економічних ефектів міжнародної
трудової міграції на економіку країн-донорів та -реципієнтів
робочої сили з врахуванням домінуючої групи потреб.
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Поряд з класичними економічними ефектами міжнародної
трудової міграції, розглянутими вище, класифікація домінуючих
потреб у міжнародній міграції робочої сили дає можливість
враховувати додаткові чинники впливу на економіку країн
походження робочої сили та приймаючих країн.
Домінування тої чи іншої групи потреб у мотивації мігрувати
визначає подальшу поведінку такого мігранта, а отже дозволяє
зпрогнозувати ймовірний своєрідний вплив такої міграції на
економіку країн-донорів та -реципієнтів робочої сили.
Розглянемо вплив міжнародної міграції робочої сили на
економіку країн її походження та приймаючих країн в залежності
від домінуючої групи потреб у мотивації такої міграції:
1. Домінування потреб існування у мотивації мігрувати
характерне для мігрантів, що прагнуть покращити своє матеріальне
становище з метою задоволення дороговартісних потреб, які не
можуть бути задоволені при існуючому рівні оплати праці на
батьківщині, або заощадження коштів на задоволення таких вдома
займе значно більше часу.
Міжнародна трудова міграція з домінуванням потреб
існування на нашу думку може здійснювати наступний
характерний вплив на економіку країн донорів та реципієнтів
робочої сили:
▪ мігранти з домінуванням потреб існування, як правило, є
мігрантами недовготривалого перебування в приймаючих країнах,
адже заробивши бажану суму, вони прагнуть повернутися додому
до своєї сім’ї. Отже, такі мігранти сприяють подоланню дефіциту
робочої сили в певних сферах, не претендуючи при цьому на
соціальні гарантії, посвідку на проживання, збереження робочого
місця тощо в приймаючій країні. Проте, такі мігранти можуть
загострювати у приймаючих країнах проблему безробіття,
перемагаючи у конкурентній боротьбі за робочі місця місцеве
населення завдяки низькому рівню оплати своєї праці. У зв’язку з
цим, для захисту вітчизняного ринку праці країни-реципієнти
міжнародної робочої сили часто несуть витрати, пов’язані з
реалізацією програм стимулювання рееміграції (програми
професійної підготовки іммігрантів, програми економічної
допомоги країнам масової еміграції тощо).
▪ міжнародні трансфери грошових коштів, зароблені
мігрантами з домінуванням потреб існування, як правило,
витрачаються на батьківщині, що сприяє росту ВВП та максимізації
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валютних надходжень. Іншими словами, держава-донор таких
мігрантів заощаджує на вирішенні проблем безробіття і до того ж
отримує додаткові фінансові вливання в економіку у вигляді
зарплати мігрантів, яка витрачається на батьківщині. Так як даний
вид міграції мотивується задоволенням дороговартісних потреб,
припускаємо, що міжнародні перекази мігрантів сприяють
зростанню попиту та пропозиції на ринках нерухомості,
автотранспотру та фінансовому ринках зокрема, а також на ринках
ремонтних та освітніх послуг.
2. Домінування соціальних потреб у мотивації мігрувати
характерне для мігрантів, які прагнуть долучитися до певної
соціальної групи закордоном, що сформувалася там за
національною, релігійною, культурною, професійною або іншими
ознаками.
Міжнародна трудова міграція з домінуванням соціальних
потреб на нашу думку може здійснювати наступний характерний
вплив на економіку країн донорів та реципієнтів робочої сили:
▪ мігранти з домінуванням соціальних потреб, як правило
покидають свою батьківщину на довготривалий термін, або
назавжди з наміром не лише отримати роботу, але й посвідку на
проживання в приймаючій країні, тобто прагнуть асимілюватись з
місцевим населенням. Такі мігранти не обов’язково є освідченими
та не завжди мають певну кваліфікацію, знають іноземну мову
тощо, тому на їхню асиміляцію у культурно-соціальний простір
приймаючої країни необхідні відповідні затрати коштів та часу.
Такі затрати, як правило, несе країна-реципієнт міжнародних
мігрантів.
▪ мігранти з домінуванням соціальних потреб поповнюють
собою певні етнічні групи мігрантів в зарубіжних країнах, які
відповідно до свого розміру починають здійснювати вплив на
політику приймаючих країн, зокрема у сфері міграційного
регулювання.
Діаспори справляють вагомий вплив на приймаючі країни.
Вони змінюють їх демографічну структуру, етнічний і конфесійний
склад, вони не тільки зберігають свої традиції, звичаї, обряди, але
часто і нав’язують суспільству чужі для нього цінності. Зростає
вплив діаспор не тільки на внутрішню, але і на зовнішню політику
приймаючих країн, оскільки великі транснаціональні діаспори, що
користуються значними фінансовими ресурсами, активно лобіюють
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інтереси тих країн, які ще недавно були для них батьківщиною і з
якими вони мають тісні зв’язки. 107
Вплив діаспори на економіку приймаючої країни можна
розглядати двояко, так як масштабні етнічні групи з одного боку є
потужним сегментом у мереживних міждержавних зв’язках, що
сприяє інтенсифікації міжнародних відносин, а з іншого – новим
елементом, поява якого не тільки серйозно ускладнює палітру
соціальної структури місцевого населення, але неминуче порушує
колишню рівновагу, звичний уклад життя, що вносить у
суспільство нові механізми розвитку та нові конфлікти.
Неврегульованість правових питань щодо становища нових діаспор
призводить не тільки до внутрішньополітичної нестабільності і
ускладнення міждержавних відносин, але може переходити у
конфлікти, що загрожують регіональній стабільності. Така ситуація
в свою чергу вимагає активнішого використання методів
політичного прогнозування і превентивної дипломатії з боку
приймаючих країн.
3. Домінування потреб особистісного зростання, або
самореалізації у мотивації мігрувати характерне для мігрантів, які
не мають змоги на батьківщині на належному рівні задовільнити
потребу у професійному розвитку та кар’єрному зростанні.
Міжнародна трудова міграція з домінуванням потреб
особистісного зростання, або самореалізації на нашу думку може
здійснювати наступний характерний вплив на економіку країн
донорів та реципієнтів робочої сили:
▪ мігранти з домінуванням потреб самореалізації, як правило є
молодими, освідченими, кваліфікованими спеціалістами, які добре
знають іноземну мову приймаючої країни і є затребуваними на
ринку праці цих країн, а отже претендують на відповідні робочі
місця, де працюватимуть легально і таким чином сплачуватимуть
податки у бюджети країн-реципієнтів.
▪ еміграція робочої сили з країни через неможливість
задоволення потреб особистісного зростання являє собою
негативну тенденцію, що в довготривалій перспективі призведе до
негативних наслідків для економіки країн еміграції. Дана проблема
носить назву «відплив умів», яка за умови відсутності адекватних
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превентивних заходів призводить до зниження технологічного
потенціалу країн-експортерів робочої сили, падіння їх загального
науково-освітнього та культурного рівня.
Етап 3. Реалізація адекватної державної міграційної
політики.
Державна міграційна політика – це сукупність заходів з
регулювання міграційних потоків населення.
Більшість приймаючих країн використовують селективний
підхід при регулюванні імміграції. Його зміст полягає в тому, що
держава не перешкоджає в’їзду тих категорій працівників, які
потрібні в даній країні, обмежуючи в’їзд всім іншим. Як правило,
будь-яка країна завжди приймає працівників наступних категорій:
- працівників, готових за невелику плату виконувати важку,
шкідливу, брудну роботу (будівельні, підсобні, сезонні робітники);
- робітників рідкісних професій (огранщики алмазів,
реставратори картин);
- фахівців зі світовим ім’ям (великих вчених, видатних
музикантів, артистів, спортсменів, лікарів, письменників);
- бізнесменів, що переносять свою підприємницьку діяльність
у приймаючу країну, інвестують капітал і створюють нові робочі
місця.
Для працівників звичайних професій приймаюча країна
встановлює
серйозні
обмеження,
використовуючи
різні
інструменти міграційної політики.
А. П. Кірєєв виділяє наступні інструменти міграційної
політики108:
• якісні вимоги до іноземної робочої сили. Законодавство всіх
приймаючих країн встановлює жорсткі вимоги до рівня освіти і
стажу роботи по спеціальності. Отримана освіта має
підтверджуватися дипломом, а стаж роботи за фахом повинен бути
не менше 3-5 років;
• вікові обмеження. В основному країни-імпортери
приймають іноземних робітників віком 20-40 років. Обмежується
приплив іммігрантів похилого віку, жінок з малолітніми дітьми, так
як ці категорії громадян збільшують витрати на соціальну сферу в
приймаючих країнах;
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• обмеження особистого характеру (вимоги до стану здоров’я,
відсутність судимості тощо). Законодавство приймаючих країн
висуває жорсткі вимоги до стану здоров’я іммігрантів. У країни не
допускаються наркомани, психічно хворі люди, люди, заражені
вірусом СНІДу. Іммігранти зобов’язані пройти спеціальне медичне
обстеження і надати довідку про стан свого здоров’я, завірену
консульською установою приймаючої країни. Приймаюча країна
відмовляє також іноземцям осудженим за кримінальні злочини;
• часові обмеження. Більшість приймаючих країн
встановлюють максимальні терміни перебування іноземних
робітників на їх територіях, після закінчення якого іноземні
робітники повинні залишити країну або одержати дозвіл на
продовження свого перебування в ній;
• кількісне квотування визначає частку іммігрантів у
національній економіці та її окремих галузях. Щорічно приймаюча
країна визначає максимальну кількість іммігрантів, яка
розраховується на основі показника імміграційної квоти. Це
робиться для того, щоб приплив іммігрантів не викликав зростання
безробіття в приймаючій країні;
• фінансові обмеження. Країни-імпортери в першу чергу
приймають іммігрантів, готових інвестувати в економіку
приймаючої країни визначену законом суму і створити певну
кількість робочих місць. За законодавством деяких країн
іммігранти для працевлаштування на місцеве підприємство
зобов’язані виплатити до державного бюджету певну суму грошей;
• національно-географічні пріоритети. Практично кожна
приймаюча країна законодавчо встановлює географічну і
національну структуру імміграції. Наприклад, в США
імміграційний закон заохочує в’їзд висококваліфікованих фахівців
з країн Західної Європи;
• система санкцій, направлених по відношенню до
нелегальних
мігрантів,
роботодавців,
що
незаконно
використовують іноземну робочу силу (депортація, тобто
повернення на батьківщину, позбавлення волі, штрафи);
• програми по стимулюванню рееміграції, тобто повернення
іноземних робочих мігрантів на батьківщину (програми
матеріальної компенсації, професійної підготовки, економічної
допомоги
країнам
масової
еміграції).
Наприклад,
в
західноєвропейських країнах (Німеччині, Франції, Нідерландах)
приймалися програми, що передбачали виплати матеріальної
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компенсації при добровільному виїзді іммігрантів на батьківщину.
Причому отримання матеріальної компенсації позбавляло
іммігранта права повторно в’їзджати в приймаючу країну. Виплати
допомоги здійснювалися за рахунок коштів, накопичених у фонді
соціального страхування або пенсійному фонді в результаті
відрахувань підприємствами, які наймали іммігранта на роботу.
У випадку країни походження міжнародних мігрантів
державна міграційна політика повинна передбачати тісну
міждержавну співпрацю між країнами експортерами та
імпортерами робочої сили з метою захисту прав та свобод своїх
громадян за кордоном, їх рееміграції та ін.
Етап 4 . Оцінка ефективності реалізації державної
міграційної політики
Оцінка ефективності реалізації державної міграційної
політики передбачає аналіз показників, що характеризують
масштаб, інтенсивність міграційних процесів та їх вплив на
соціально-економічний та людський розвиток країни, а саме
пропонуємо застосовувати деякі абсолютні та відносні показники,
подані в таблиці 3.5.
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Таблиця 3.5
Абсолютні та відносні показники міжнародної міграції109

Також, важливим для здійснення оцінки міграційної політики
і забезпечення економічної безпеки держави є аналіз та обробка
статистичних даних з міграції та перетворення їх у відповідні
показники.
У випадку констатації неефективності реалізації розробленої
державної міграційної політики регулювання процесів міжнародної
міграції робочої сили слід починати спочатку, з першого етапу, або
ж збільшити проміжок часу, відведений на застосування обраних
інструментів міграційної політики.
Таким чином, на нашу думку, визначення домінуючої групи
потреб у міжнародній міграції робочої сили дозволить своєчасно
підібрати дієві ефективні інструменти міграційної політики на
державному рівні з метою оптимізації регулювання даного процесу,
а також стане своєрідним індикатором актуальних проблем
демографічного та соціально-економічного характеру.
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РОЗДІЛ 4. ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ТНК В СУЧАСНИХ
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ
4.1. Економічна сутність транснаціональних корпорацій:
позитивні та негативні тенденції їх діяльності
У другій половині ХХ ст. основною тенденцією світової
економіки є прискорення темпів глобалізації, зумовленої
міжнародною міграцією капіталів, використанням міжнародного
поділу праці, поглибленням спеціалізації країн, поширенням їх
економічних взаємовідносин та взаємозалежності. За цих умов
центральним суб’єктом глобальної трансформації світового
економічного зростання стали транснаціональні компанії (далі –
ТНК), які поступово завойовують нові ринки, розташовуючи в
різних країнах світу свої філії.
У світовій економічній літературі існує декілька термінів для
позначення компаній, що мають міжнародне виробництво на основі
прямих іноземних інвестицій (багатонаціональні, міжнародні,
транснаціональні, глобальні, інтернаціональні тощо). Такі компанії
зареєстровані в одній країні, але здійснюють виробництво та інші
ділові операції в інших країнах.
Прийнято вважати, що за належністю капіталу компаній, які
здійснюють міжнародне виробництво, можна поділити на два види:
транснаціональні та багатонаціональні.
Так, транснаціональні компанії – національні за капіталом та
контролем, але міжнародні за сферою операцій. Вони мають
зарубіжні активи, що виникли на базі прямих іноземних інвестицій
(ПІІ). Хоча такі корпорації мають всесвітню мережу філій, їх
материнська компанія належить капіталу однієї країни (наприклад,
американські Ford Motor Company та Exxon Mobil). Позначення
«транснаціональний» саме і підкреслює зв’язок корпорацій з
капіталом конкретної нації.
Багатонаціональні компанії на відміну від транснаціональних
контролюються капіталом двох або більше країн. Вони також
мають глобальну мережу філій, але до того ж мають міжнародне
розосередження
акціонерного
капіталу.
Прикладами
багатонаціональних компаній можуть бути англо-голланські
компанії Royal Dutch/Shell та Unilever, німеціко-бельгійська Agfa101

Gevaert, англо-італійська Dunlop-Pirelli, англо-американськоканадська International Nickel та ін.
У перших фундаментальних дослідженнях експертів ООН, що
з’явилися і 1970-х роках, всі компанії, що здійснювали міжнародне
виробництво, називалися багатонаціональними (Multinational
Corporations). Але в подальшому почали вживати тільки одне
термінологічне позначення – транснаціональна корпорація
(Transnational Corporation). Це обумовлено тим, що більшість
сучасних корпорацій, що мають зарубіжні філії, за контролем є
однонаціональними (американські, британські, японські тощо),
тобто мають форму ТНК110.
За визначенням ООН, транснаціональні корпорації (ТНК) – це
«підприємства, що є власниками, або такими, що контролюють
виробництво товарів чи послуг за межами країни, в якій вони
базуються», при цьому ТНК можуть як набувати статусу
корпорації, так і не мати цього статусу.
Комісія ООН по ТНК виділила ряд ознак, по яких у сучасних
умовах варто розпізнавати ТНК. До них відносяться:
- річний оборот (обсяг продажів) більш 1 млрд. дол.;
- наявність філій не менш ніж у 6 країнах;
- частка закордонних активів повинна складати 25-30% у
загальній вартості всіх активів компанії;
- 1/5-1/3 всього обсягу обороту компанії повинна приходитися
на зовнішні операції, тобто реалізуватися за межами країни
резиденції.
Якщо компанія відповідає хоча б одному з цих критеріїв, то її
слід вважати транснаціональною. Проте, сучасні найбільші ТНК
відповідають всім переліченим умовам111.
Електронний словник термінів «Вікіпедія» дає визначення
транснаціональній компанії (корпорації) або ж скорочено ТНК, як
компанії (корпорації), що володіє виробничими підрозділами в
декількох країнах.
Не менш актуальним визначенням є те, що під ТНК розуміють
мережу взаємозв’язаних підприємств, які походять з однієї країни і
мають складові частини та філії в інших країнах. ТНК можуть
володіти або контролювати комплекси виробництва та/або
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обслуговування, що знаходяться за межами країни базування. На
відміну від звичайної корпорації, яка функціонує на світових
ринках, ТНК переносить за кордон не товар, а сам процес
вкладання капіталу, поєднуючи його із закордонною робочою
силою в межах міжнародного виробництва112.
Таким чином, ТНК – це корпорація, що здійснює міжнародне
виробництво на основі прямих інвестицій та має прямий контроль
над своїми зарубіжними філіями. Головним критерієм відмінності
транснаціональних компаній і національних фірм, що ведуть
зовнішньоекономічну експортно-імпортну діяльність, є вивіз
капіталу і створення підконтрольних підприємств у різних країнах
світу. Якщо національні компанії здійснюють лише експортноімпортні операції товарів та послуг, то ТНК організують зарубіжне
(міжнародне) виробництво товарів та послуг113.
Усі вищенаведені визначення доповнюють одне одного і
об’єднані навколо рис, що характерні транснаціональним
компаніям. До таких рис слід віднести:
- збереження національного походження компанії,
- багатонаціональність представництв,
- економічна експансія на зарубіжних ринках,
- вкладення капіталу.
Отже, транснаціональна корпорація – це підприємство, яке
походить з однієї країни та вкладає ресурси у розширення своєї
діяльності на міжнародному ринку шляхом заснування дочірніх
компаній, відкриття філій в інших країнах з метою отримання
найвигідніших умов господарської діяльності, що в свою чергу,
призводить до максимізації прибутку компанії та підвищення
економічного впливу компанії на національні економічні системи
світу114.
Важливим якісним критерієм ТНК є поведінка компанії, її
стратегія менеджменту, одночасна орієнтація на внутрішнє і
зовнішнє середовище, відносини зі своїми клієнтами і
конкурентами. ТНК формує новий принцип взаємовідносин з
партнерами. Принцип «конкуренція зі всіма, а співробітництво з
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обраними» замінено іншим – «конкуренція з обраними, а
співробітництво з рештою»115.
З точки зору організаційної структури ТНК функціонують як
одно- та багатогалузеві компанії. Одногалузеві компанії – це, як
правило, горизонтально інтегровані корпорації. Вони являють
собою підприємства, що випускають велику частину однорідної
продукції. Наприклад, так функціонують британська ТНК
«Водафон», яка надає телекомунікаційні послуги та мережа
підприємств «Fast Food». Багатогалузеві компанії можуть існувати
у формі вертикально інтегрованих корпорацій і диверсифікованих
ТНК. Вертикально інтегровані корпорації утворюються у
результаті об'єднання при одному власникові та під єдиним
контролем найважливіших сфер виробництва кінцевого продукту.
Зокрема, транснаціональна нафтова компанія видобуток сирої
нафти здійснює в одній країні, рафінування – в іншій, а продаж
кінцевих нафтопродуктів – у третіх країнах. Диверсифіковані ТНК
охоплюють національні підприємства з вертикальною і
горизонтальною інтеграцією. Типовий приклад корпорації такого
типу – швейцарська корпорація Nestle, що має 95% своїх
виробництв за рубежем і зайнята ресторанним бізнесом,
виробництвом продуктів харчування, реалізацією косметики, вин та
ін. Число таких компаній в останні роки швидко зростає.
На практиці можна виділити такі конкурентні переваги ТНК:
- інформаційна обізнаність з економічними і політичними
особливостями різних країн;
- володіння значними ресурсами капіталу, техноголіями,
управлінською майстерністю та здатність до їх оперативного
переміщення;
- масштабність економіки, під якою розуміють можливість
використання організаційного й економічного ефекту концентрації,
масштабності усуспільненого виробництва, а також створення
завдяки їм сприятливих умов господарювання, що призводить до
найповнішого використання резервів поліпшення показників
господарсько-підприємницької діяльності, скорочення питомих
витрат на одиницю продукції, що випускається116.
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В економічній літературі розрізняють чотири стадії
зовнішньоторговельної експансії ТНК:
- попит певного зарубіжного ринку на товари корпорацій
задовольняється за рахунок таких товарів на зазначений ринок;
- ТНК утворює на відповідних зарубіжних ринках виробничі
потужності для постачання товарів на ці нові ринки, при цьому
експорт товарів з материнської компанії скорочується або взагалі
припиняється;
- утворені компанії, продовжуючи постачати товари на місцеві
ринки, починають освоювати ринки інших країн;
- утворені компанії починають експортувати до країни
материнської компанії товари виготовлені ними економічно
ефективніше між на своєму ринку материнської компанії117.
На сучасному етапі економічного розвитку ТНК контролюють
понад 57% світового промислового виробництва, 68 % міжнародної
торгівлі, мають у власності більше ніж 80 % патентів і ліцензій на
нову техніку, технології та ноу-хау та майже 90 % ПІІ118.
На сьогоднішній день ТНК є основою народногосподарського
комплексу країн з розвинутою ринковою економікою. Вагома роль
у перетворенні світової економіки у міжнародне виробництво
належить транснаціональним фінансово-промисловим групам
(ТФПГ) як одній з найбільш розповсюджених форм існування ТНК,
які забезпечили розвиток НТП у всіх його напрямах: технічного
рівня якості продукції, ефективності виробництва, удосконалення
форм менеджменту, управління підприємствами тощо. Сучасні
ТНК у додаток до існуючого міжнародного обміну товарами і
послугами створили міжнародне виробництво, відповідну йому
сферу послуг, сприяючи перетворенню локальних (міждержавних,
регіональних) міжнародних економічних відносин у глобальні.
ТНК належить вирішальна роль у глобалізації світової
економіки. Кількість ТНК та їх філій у світі щороку зростає. До
сьогодні немає одностайної думки щодо їх точної кількості, але за
даними Конференції ООН з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД), у
всьому світі налічується близько 82 000 ТНК, що мають 810 000
зарубіжних філій. Згідно з оцінками аналітиків, експорт зарубіжних
філій ТНК складає приблизно 1/3 від загальносвітового експорту
товарів та послуг, ринкова капіталізація окремих ТНК перевищує
117
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500 млрд. дол., а щорічні обсяги продажів становлять 150-200
млрд.дол. Слід зазначити, що основним засобом впливу ТНК на
економіку країни є прямі іноземні інвестиції (ПІІ). Також за даними
ООН, ТНК володіють майже 90% ПІІ світу, що збільшує
економічний потенціал країн, у яких діють дочірні підприємства чи
філії ТНК, їхній платіжний баланс, сприяє модернізації економіки
та передачі інновацій119.
Кількість ТНК у світі зростає швидкими темпами. Звіти
ЮНКТАД свідчать, що приблизно 80 % материнських компаній та
33% філій зосереджено на території промислово розвинених країн,
таких як США, країни ЄС і Японія. Зокрема, зі 100 найбільших
ТНК 23 розташовані в США, 16 - у Японії, 13 – у Франції й 10 - у
Великобританії. У країнах, що розвиваються, частка материнських
компаній складає 19,5 % та 50 % зарубіжних філій.
Проте, все більшого розвитку набувають ТНК у таких нових
індустріальних країнах, як Південна Корея, Бразилія, Мексика,
Гонконг та Китай, що зумовлено впровадженням цими державами
стратегії застосування конкурентних переваг. Boston Consulting
Group (BCG) провела дослідження, на основі якого склала рейтинг
ста найбільш активно зростаючих компаній (100 Global Challengers)
з 16 країн, що розвиваються. Середньорічні темпи росту виручки та
операційного прибутку цих компаній склали 18% за період з 2000
по 2009 рік. Для порівняння, виручка ТНК з розвинутих країн
збільшилась за цей період в середньому тільки на 6% в рік120. Серед
цих 100 топ-компаній 33 розташовані в Китаї, 20 – в Індії, 13 – в
Бразилії, 7 – в Мексиці, 6 – в Росії.
Розвиток глобалізаційних процесів усуває перешкоди на
шляху транскордонного переміщення товарів, капіталу та послуг,
сприяє уніфікації регулювання, що полегшує доступ на зарубіжні
ринки. Так, щорічні суми угод, які підписують ТНК, зростають на
5-10 %. За оцінками ЮНКТАД, вартість закордонних активів ТНК
зростає значно швидше, ніж їхні ПІІ: на початок 2009 р. компанії в
усьому світі інвестували 14,9 трлн дол., а вартість активів їх
закордонних філій становила 66,77 трлн. дол.121.
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Таким чином, ТНК є домінуючою формою функціонування
міжнародного
капіталу.
Вони
являють
собою
мережу
взаємопов’язаних підприємств, які походять з однієї країни і мають
свої складові та філії в інших країнах. На сучасному етапі ТНК
являють собою головну рушійну силу ринкового виробництва й
міжнародного поділу праці, домінуючий чинник світової економіки
й міжнародних економічних відносин. Здатність ТНК гнучко
пристосовувати механізм інвестиційної діяльності, організаційні
методи й засоби до змін, що відбуваються в національній і світовій
економіці, перетворили їх на глобальні господарчі структури, що
розглядають світове господарство як сферу застосування свого
капіталу. З кожним роком усе більшим відчувається вплив ТНК на
розвиток економічних систем та на хід розвитку світової економіки
в цілому.
Проте діяльність ТНК по-різному оцінюється в країнах їх
базування та приймаючих країнах.
В сучасних умовах ТНК стали сполучною ланкою між
світовим господарством і національними економіками. При виборі
країни ТНК оцінюють умови інвестування за такими основними
критеріями: оцінка місцевого ринку з точки зору місткості,
наявності
ресурсів,
місцезнаходження
тощо,
політичної
стабільності в країні, правових умов іноземних інвестицій, системи
оподаткування, характеру торгової політики, ступеня розвитку
інфраструктури, захисту інтелектуальної власності, державного
регулювання економіки, дешевизни робочої сили та рівня її
кваліфікації, стабільності національної валюти, можливості
репатріації прибутків.
Розглянемо найтиповіші плюси і мінуси діяльності ТНК для
приймаючої країни і для країни, що вивозить капітал.
Країни базування визнають факт широких можливостей ТНК і
неухильного розширення їх діяльності за національними
кордонами, а також істотну роль ТНК у вкладеннях капіталу в
національну економіку. Найбільш проблемними в діяльності ТНК
для країн базування є взаємовідносини ТНК і національних урядів
та реалізація корпоративних інтересів ТНК.
Система відносин між державою і ТНК – з однієї сторони є
важливим
інструментом
зовнішньоекономічного
та
зовнішньополітичного впливу, і держава не може не використати
його в інтересах свого утвердження на світовій арені, з іншого
боку, існує суперечність між інтернаціональним глобальним
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характером операцій ТНК і територіально обмеженою
юрисдикцією держави. Держава постійно намагається встановити
контроль за вивезенням капіталу, товарів, технологій. ТНК,
здійснюючи стратегію отримання довгострокових прибутків,
вступають у суперечність з певними заходами державного
регулювання економіки. Уряди виробляють політику, яка стимулює
надходження іноземних інвестицій у їхні країни, що підвищує
конкурентні переваги їхніх ТНК на зарубіжних ринках.
Стратегічна єдність інтересів ТНК і держав виявляється і в
тому, що державна політика, партійна система, армія не можуть
існувати без фінансово-технічної підтримки ТНК. Цільовою
формою зв’язку великого бізнесу з органами державної влади є
система лобіювання, спрямована на відстоювання інтересів ТНК.
Крім того, ТНК бояться націоналізації або певного обмеження своєї
діяльності за кордоном і потребують істотної державної підтримки
і захисту122.
Суть проблеми реалізації корпоративних інтересів ТНК
полягає в ототожненні корпоративних і національних інтересів.
Так, наприклад, після енергетичної кризи 1973 року, через
відносний спад в американській промисловості, значний торговий
дефіцит і зростання безробіття закріпилося критичне ставлення до
діяльності ТНК за кордоном. Поширеною була думка про
необхідність більше вкладати в національну економіку та обмежити
передачу національних технологій. Однак уряд перебував на
позиціях підтримки прямих іноземних капіталовкладень в
економіку зарубіжних країн123.
Вплив іноземних інвестицій на економіку приймаючої країни
також є неоднозначним. Він виявляється в тому, що приймаючі
країни відчувають колосальний позитивний економічний вплив
ТНК. Приймаюча країна в цілому виграє від надходження
інвестицій: працівники і постачальники, що обслуговують нові
підприємства, місцева влада, яка отримує податкові надходження,
виграють більше, ніж втрачають конкуруючі місцеві інвестори.
Широке залучення іноземного капіталу за допомогою ТНК
сприяє зменшенню безробіття у приймаючій країні. З організацією
виробництва в країні тих виробів, які ввозилися, відпадає
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необхідність в їх імпорті. Компанії, що випускають
конкурентоспроможну
на
світовому
ринку
продукцію і орієнтовані переважно на експорт, сприяють
зміцненню зовнішньоторговельних позицій країни124.
Приплив іноземних капіталовкладень сприяє розвитку
внутрішньорегіональної торгівлі, оскільки значну частину своїх
потреб у комплектуючих виробах і обладнанні філії іноземних
компаній задовольняють за рахунок імпорту з країни-інвестора.
ТНК підривають позиції місцевих монополій і нерідко
підвищують ступінь конкурентності національних ринків.
Здійснюючи прямі іноземні інвестиції, ТНК переміщують
через національні кордони великі виробничі ресурси. Таке
переміщення з країн, де вони є в надлишку, в країни, що відчувають
їх нестачу, сприяє ефективному розміщенню світових факторів
виробництва і як наслідок – зростанню виробництва у світі. Світова
спільнота отримує істотну вигоду від ефективного розміщення
ресурсів, переміщуючи із країни в країну кваліфіковану робочу
силу, капітал, технології та ін.
Діяльність ТНК змушує місцеві компанії вносити корективи в
технологічний процес, практику виробничих відносин, виділяти
більше коштів на підготовку і перепідготовку працівників, більшу
увагу звертати на якість продукції, її дизайн, споживчі властивості.
Найчастіше за іноземними інвестиціями стоять впровадження
нових технологій, випуск нових видів продукції, новий стиль
менеджменту, використання всього кращого з практики
зарубіжного бізнесу125.
ТНК порушують ізоляцію національних економік, залучаючи
їх до єдиного процесу зі світовою економічною спільнотою. Проте,
діяльність ТНК зумовлює інтеграцію, інтернаціоналізацію лише в
межах, визначених отриманням компанією максимального
прибутку126.
Крім позитивних сторін функціонування ТНК в системі
світового господарства і міжнародних економічних відносин,
спостерігається і їх негативний вплив на економіку країн, у яких
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вони функціонують. Він виявляється в тому, що іноземні фірми
захоплюють найбільш розвинуті й перспективні сегменти
промислового виробництва і науково-дослідних структур
приймаючої країни. ТНК, що навіть у періоди потрясінь мають
значні фінансові ресурси, активно використовують слабку
кон’юнктуру для захоплення інших фірм, мають можливість
нав’язувати компаніям приймаючої країни неперспективні напрями
в системі розподілу праці в рамках ТНК, несуть із собою небезпеку
перетворення приймаючої країни на місце скидання застарілих і
екологічно небезпечних технологій.
ТНК у своїй стратегічній політиці зорієнтовані, як правило, на
поглинання місцевих компаній і таким чином спричиняють
посилення нестійкості інвестиційного процесу. Великі інвестиційні
проекти,
пов’язані
з
реальними
капіталовкладеннями,
характеризуються стійкістю – вони не можуть бути розпочаті без
тривалої підготовки і раптово завершені без значних втрат.
Політика захоплень, навпаки, передбачає фінансову рухливість, яка
негативно позначається на стабілізації економічного розвитку
приймаючих країн.
Стійке становище ТНК дає їм змогу вживати більш рішучих
заходів у разі криз – закривати підприємства, скорочувати
виробництва, що призводить до безробіття та інших негативних
явищ. Цим пояснюються деінвестиції ( масове вилучення капіталу з
країни).
ТНК створили специфічну форму переказу капіталів за
допомогою трансфертних цін (у тому числі спеціально занижених
або завищених), що встановлюються самими ТНК при постачанні
товарів і наданні послуг своїм дочірнім компаніям і філіям в рамках
корпорацій (тобто операції між філіями однієї і тієї ж ТНК
здійснюються за цінами, які встановлюються самою корпорацією).
Тому трансфертні ціни на продукцію ТНК є однією із
найзлободенніших проблем для приймаючих країн.
Чимала кількість ТНК досить великі і мають монопольну
владу. Деякі з них за обсягом обороту перевершують окремі країни,
а керівники таких фірм нерідко ведуть справи безпосередньо з
главами держав. Тому існує небезпека ускладнення взаємовідносин
інвестора з місцевим політичним оточенням.
Крім того, міжнародні корпорації можуть здійснювати тиск на
уряд приймаючої країни. ТНК, діючи в багатьох країнах, мають
змогу впливати на всі сфери суспільного життя, а найбільші й
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наймогутніші – ухилятися від економічного та політичного
контролю з боку приймаючих країн.
Гаряча дискусія про ТНК, в основі якої лежать ціннісні,
ідеологічні та політичні розбіжності в поглядах на природу й
джерела економічного і соціального розвитку, а також відносно
загрози національній безпеці, триває в міру прискорення потоку
транскордонних корпоративних інвестицій.
Багато країн світу шукають шляхи входження в
транснаціоналізовані
відтворювальні
ланцюги,
що
може
здійснюватися двома шляхами: залученням іноземного капіталу і
формуванням власних транснаціональних фірм з їхньою експансією
за кордоном.
Заходами протидії негативним сторонам іноземного
інвестування є прийняття міжнародного кодексу поводження
транснаціональних корпорацій, зміцнення й удосконалення
національного законодавства щодо інвестицій, розробка взаємних
договорів між країнами, що регулюють порядок інвестування,
захист іноземних інвестицій тощо.
Отже, говорячи про роль ТНК у світовому розвитку, слід
визнати, що розширення сфери їхньої діяльності сприяє росту
світової економіки, поширенню досягнень науки і техніки,
зменшенню розбіжностей між країнами в рівні організації й
ефективності суспільного виробництва. Проте не слід забувати, що
вони є зовсім не благодійними організаціями і часто демонструють
хижацьку поведінку в експлуатації ресурсів слаборозвинених
держав, в консервації їх монокультурність та стану сировинної
прив'язки до розвинених країн . Більш того, вони диктують
імперську і агресивну політику «сімки» (США, Канада, Японія,
Німеччина, Франція, Великобританія, Італія), країн НАТО та ОЕСР,
наприклад, щодо Югославії та Іраку. Гегемоністський глобалізм
ТНК трохи пом’якшують різні міжнародні економічні організації,
хоча нерідко вони можуть слугувати провідниками їх інтересів.
ТНК – досить складний феномен світової економіки, який
безперервно розвивається, вимагає постійної уваги, вивчення й
міжнародного контролю.
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4.2. Вплив діяльності ТНК на динаміку економічного зростання
економічно розвинутих країн та країн, що розвиваються
Однією з головних характеристик сучасних глобалізацій них
процесів є стрімкий розвиток транснаціональних корпорацій, що
діють в структурі світової економіки. Процеси фінансової
глобалізації, а також інтеграція країн у світову фінансову систему –
неминучі, а результат функціонування міжнародної економіки під
впливом транснаціональних корпорацій (ТНК) постійно зростає.
Транснаціональний капітал на основі інтенсифікації виробничої та
інвестиційної діяльності, що супроводжується об’єднанням
окремих економічних суб’єктів у єдине ціле, відіграє значну роль у
посиленні
міжнародної
економічної
взаємозалежності.
Використовуючи свої фінансові та виробничі зусилля, ТНК мають
всі можливості потужно впливати на економіку розвинутих країн та
країн, що розвиваються, а також нав’язувати умови конкурентам,
уряду та створювати власні стандарти в економічній та соціальній
сферах.
Як свідчить практика, група розвинутих країн втілює
досягнення міжнародної економіки. Ці країни мають найбільші
обсяги ВВП, особливо в розрахунку на душу населення, найвищий
рівень
продуктивності
праці,
найскладнішу
технологію
виробництва. Вони разом контролюють переважну частину
світових капіталопотоків. Незважаючи на невелику частку у
світовому населенні (14%), розвинуті країни зосереджують 72%
світового ВВП, експортують 54% товарів та 78% послуг у
міжнародній торгівлі. Найрозвинутіші країни, насамперед Велика
Сімка, посідають ключові позиції в таких впливових міжнародних
організаціях, як МВФ, Всесвітній банк, Світова організація
торгівлі, більшості регіональних банків розвитку, різноманітних
фондах розвитку. Саме ця група країн є живильним середовищем
для утворення ТНК і ТНБ. Розвинуті країни, спираючись на свою
економічну й політичну могутність, міжнародний авторитет,
формують і втілюють у міжнародні відносини механізм сучасного
світового економічного порядку. Нині вони є «законодавцями
моди» на новітніші економічні моделі й технології. Вони є взірцем,
якого прагнуть досягти менш розвинуті країни127.
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До групи розвинутих країн, в першу чергу, слід віднести
країни-члени Організації економічного співробітництва та розвитку
(крім Мексики, Республіки Корея, Турції та Чилі), країни, що стали
новими членами Європейського Союзу (Болгарія, Латвія, Литва,
Мальта та Румунія), а також Андора, Бермудські Острови,
Ліхтенштейн, Монако та Сан-Марино.
За експертними оцінками UNCTAD, глобальні прямі іноземні
інвестиції становили 1,7 трлн дол в 2015 році, а найбільшою
країною-одержувачем були США (384 млрд. дол.), на розвинені
країни припадало 936 млрд дол, на країни, що розвиваються - 741
млрд дол. Це свідчить передусім про привабливість для ТНК
стабільних країн з потужною ринковою економікою і
гарантованими показниками прибутковості. Слід зазначити, що
протягом 2015 року прискорились темпи росту прямих іноземних
інвестицій, що ввозяться в розвинуті країни. Проте, відновлення
траєкторії росту, яке розпочалося в 2010 році, дозволило лише на
21% відновити обсяги, втрачені під час фінансової кризи 2008-2009
років.
Із 1970 р. сукупні активи іноземних філій зросли більш ніж у
18 разів та в 2013 р. дорівнювали 96,625 трлн. дол. США. На філії
припадало більше ніж 7,7 млрд дол. США виробництва доданої
вартості, що відповідає 2,3% приросту глобального ВВП. У 2013 р.
близько 70,7 млн осіб працювало в філіальній мережі ТНК, що в 3,3
рази більше ніж у 1990 р. У 2013 р. спостерігалося подальше
розширення міжнародного виробництва, яке зросло на 9% за
обсягом продажів, на 8% за обсягом активів, на 6% за доданою
вартістю, на 5% за обсягом зайнятості та на 3% за обсягом
експорту.
Ріст ПІІ в розвинуті країни пов’язаний із збільшенням
операцій щодо злиття та поглинання у світовій економіці. В 2011
році транскордонні злиття та поглинання зросли на 53% і досягли
526 млрд.дол.США, що обумовлено ростом кількості мегаугод
(вартістю понад 3 млрд.дол.США): з 44 в 2010 році до 62 в 2011
році. Збільшення таких угод відображає як зростаючу вартість
активів на фондових ринках, так і збільшення фінансових
можливостей покупців для здійснення подібних операцій. На
сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин
транскордонні злиття і поглинання перетворюються на основний
засіб виходу на ринки промислово розвинутих країн. Так, в 2011
році на їх долю припадала третина операцій злиттів та поглинань.
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Протягом 2011 року прямі іноземні інвестиції із розвинутих
країн зросли на 25% і досягли 1,24 трлн.дол.США. Таке зростання
відбулось завдяки збільшенню інвестицій з трьох основних
інвестиційних блоків – Європейського Союзу, Північної Америки
та Японії (табл.4.1). При чому, ріст інвестицій за межі цих блоків
був зумовлений різними факторами.
Таблиця 4.1
Розподіл потоків ввезених та вивезених ПІІ в розвинутих країнах128
Обсяг ПІІ
Понад 100
млрд.дол.
США
50 – 99
млрд.
дол. США
10 – 49
млрд. дол.
США
1 – 9 млрд.
дол. США

Менше 1
млрд. дол.
США

Приплив ПІІ
США

Відток ПІІ
США, Японія,
Великобританія

Бельгія, Великобританія

Франція, Бельгія,
Швейцарія,
Німеччина, Канада
Австралія, Франція, Канада,
Італія, Іспанія,
Німеччина, Іспанія, Італія,
Нідерланди, Австрія,
Люксембург, Нідерланди,
Швеція, Данія, Норвегія,
Польща, Данія, Австрія, Ірландія, Австралія, Португалія,
Швеція, Ізраїль, Португалія
Люксембург
Чеська Республіка, Угорщина,
Польща, Фінляндія,
Норвегія, Нова Зеландія,
Угорщина, Ізраїль, Нова
Румунія, Словаччина, Болгарія,
Зеландія, Кіпр, Греція,
Греція, Латвія, Литва, Ісландія,
Чеська Республіка
Словенія
Мальта, Бермудські острови,
Словаччина, Болгарія,
Кіпр, Естонія, Гібралтар,
Литва, Словенія, Латвія,
Фінляндія, Швейцарія, Японія
Румунія, Мальта,
Ісландія, Бермудські
острови, Естонія,
Ірландія

В 2011 році вивіз ПІІ із Сполучених Штатів досяг 397 млрд.
дол. США, перевищивши дані попереднього року та пік 2007 року
(394 млрд. дол. США). Японські ПІІ протягом року подвоїлися до
114 млрд. дол. США. Тенденції в Європі – змішані. У той час, як
ПІІ із Великобританії зросли майже в три рази до 107 млрд. дол.
США, інвестиції з Німеччини скоротилися вдвічі - до 54,4
млрд.дол.США, а з Нідерландів – до 31,9 млрд.дол.США. Тоді, як
ПІІ із Франції та Бельгії протягом 2011 року продовжували
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зростати, на рекордно високому рівні спостерігався відток
інвестицій з Данії та Португалії.
Протягом 2011 року Японія позиціонується, як другий за
величиною інвестор. Визначальними факторами для японських
ТНК, поряд з більш ефективним розміщенням виробництва, стали
ріст курсу ієни, завдяки чому зросла купівельна спроможність
японських ТНК та слабкі перспективи зростання вітчизняної
економіки, що спонукало японські ТНК шукати можливості
розміщення стратегічних активів на закордонних ринках, привело
до подвоєння відтоку ППІ з країни.
Одним з яскравих прикладів в останні роки є придбання
Nycomed (Швейцарія) фармацевтичною компанією Takeda
Pharmaceutical (Японія) за 13,7 млрд.дол. США. Ця угода відкрила
доступ до ринків Європи та Північної Америки, а також країн, що
розвиваються. Крім того, покупка CaridianBCT (США) за 2,6 млрд.
дол. США
дав Terumo Corporation, найбільшому в Японії
виробнику
медичного
обладнання,
доступ
до
північноамериканських клієнтів на ринку обладнання для
переливання крові. Пошук нових ринків спонукав японського
виробника напоїв Kirin Brewery Company до викупу 50,45 % частки
Schincariol (Бразилія) за 2,5 млрд.дол. США та 14,7 % акцій Fraser
and Neave (Сінгапур) за 970 млн.дол. Можливість доступу до
сировинних ринків та розміщення власних технологій зумовило
придбання 24,5 % акцій Anglo America Sur (Чилі) компанією
Mitsubishi Corp., яка згодом оголосила про плани подвоїти обсяги
виробництва міді129.
В розвинутих країнах, що багаті на природні ресурси
(Австралія, Канада, США), спостерігається приплив ПІІ в
нафтогазову галузь, особливо в виробництво нетрадиційних видів
палива, а також видобуток вугілля, міді, залізної руди. Наприклад,
одна з найбільших в світі гірничодобувних компаній BHP Billiton
(Австралія) придбала компанію – розробника газових родовищ
Petrohawk Energy (США) за 12,1 млрд. дол. США. Найбільшими
угодами в цій галузі стали придбання австралійської Equinox
Minerals одним із світових лідерів з видобутку золота Barrick Gold
(Канада) за 7,35 млрд.дол., поглинання канадської Consolidated
Thompson Iron Mines -американською Cliffs Natural Resources (сума
угоди 4,35 млрд.дол.), а також канадської Western Coal
129

World investment report 2011. – http://unctad.org/en/docs/wir2011_embargoed_en.pdf

115

американською компанією Walter Energy за 2,91 млрд.дол. Завдяки
оптимістичним прогнозам на розвиток видобувної промисловості,
країни, що розвиваються, також продовжують активно розміщувати
свої активи за кордоном, в тому числі в розвинутих країнах. Так,
протягом 2011 року найбільша китайська нафтова та хімічна
корпорація Sinopec придбала канадського нафто-газового
розробника Daylight Energy за 2,07 млрд.дол., один з найбільших
індійських конгломератів GVK Power придбав австралійську
вуглевидобувну компанію Hancock Coal за 1,26 млрд.дол.
Бразильська нафтова компанія Participacoes HRT придбала UNX
Energy (Канада) за 711 млн.дол.130.
Таким чином, оцінюючи вплив транснаціональних корпорацій
на економіку розвинутих країн, можна зазначити, що для кожного
інвестора у будь-якій ситуації пріоритетним є отримання
максимального прибутку. Тому, розвинуті країни зі стабільною,
потужною ринковою економікою, з досконалою законодавчою
базою залишаються найбільш привабливими для здійснення
прямих іноземних інвестицій.
Межа між розвинутими країнами і країнами, що
розвиваються, досить умовна. Еквівалентом зазвичай виступає ВВП
на душу населення, також проводиться класифікація за паритетами
купівельної спроможності валют. Крім того, беруться до уваги
історичні й політичні умови розвитку країн. До групи країн, що
розвиваються, відносяться країни Африки, Східної, ПівденноСхідної, Південної та Західної Азії, країни Латинської Америки та
Карибського басейна. Важливе завдання, яке стоїть перед
більшістю цих країн – ширша участь у процесах міжнародного руху
капіталів. Розвиток цих країн є складним процесом взаємодії
національних та міжнародних елементів, який реалізується шляхом
розв’язання широкого кола економічних, політичних і соціальних
проблем. Провідною серед них є проблема вибору шляху розвитку,
насамперед шляху економічного розвитку: розвивати державне чи
приватне
підприємництво,
розбудовувати
ринкову
чи
централізовано керовану економіку. Активну участь у її розв’язанні
беруть ТНК. Вони є потенційними носіями економічного зростання
і ринкових відносин. Завдяки своїй економічній природі ТНК
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спрямовані
на
прибутковість,
стабілізацію
економічного
середовища, в якому діють. Однак у реалізації своєї цільової
функції в країнах, що розвиваються, вони стикаються з низкою
труднощів як економічного, так і політичного характеру.
Основними серед економічних труднощів є низька продуктивність
праці, низький рівень приватного та державного споживання,
несформований внутрішній ринок, нерозвинена транспортна та
ринкова інфраструктура. ТНК змушені вкладати значні кошти, щоб
забезпечити нормальне функціонування своїх підрозділів,
розташованих у країнах, що розвиваються, і надавати їм
економічну допомогу131.
Як свідчать світова практика, міжнародні гіганти глибоко
укорінилися в господарську структуру держав, що розвиваються.
Останні, з огляду на загострення сировинної й енергетичної кризи,
змушені йти на співробітництво з урядами чи підприємцями цих
країн у розвитку підприємств у видобувних галузях економіки.
Оцінюючи прагнення держав, що розвиваються, покінчити з
економічною відсталістю, міжнародні корпорації часто створюють
у цих країнах філії і дочірні компанії в обробній промисловості.
При цьому, виходячи, в першу чергу, зі своїх інтересів, ТНК
переносять у країни, що розвиваються, трудомісткі, енергоємні і
матеріаломісткі виробництва, а також екологічно шкідливі
виробництва.
Транснаціональні корпорації у країнах, що розвиваються,
створюючи філії і дочірні компанії підрозділяються на кілька видів,
яким притаманна своя специфіка.
Так, залежні від ТНК філії і дочірні компанії, які займаються
експлуатацією сировинних ресурсів, як правило, здійснюють
видобуток і первинну обробку сировини, а транспортуванням і
глибокою переробкою і реалізацією продукції займаються вищі
ланки технологічного ланцюга міжнародних корпорацій. Хоча
країни, що розвиваються, провели націоналізацію активів ТНК у
сировинних галузях, проте міжнародні корпорації, як і раніше,
зберігають пануюче положення у світовому виробництві та збуті
паливно-сировинних ресурсів. Так, за даними ООН, всього 15 ТНК
контролюють 70 % світового експорту каучуку і нафти, понад 80 %
— міді й олова, понад 90 % — деревини, залізної руди і бокситів.
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До іншого виду належють філії і дочірні компанії, що
орієнтуються на розвиток імпортозаміщуваного виробництва у
країнах, що розвиваються. Цього можна досягти тільки завдяки
розширенню виробничого потенціалу філій і дочірніх компаній, які
могли це зробити, імпортуючи машини й устаткування з
промислово розвинутих країн базування ТНК.
Третій вид представлений філіями, націленими на розвиток
експор-торієнтованого виробництва. З огляду на низькі ціни на
місцеву сировину і незначні розміри заробітної плати міжнародні
фірми створюють у країнах, що розвиваються, підприємства, які
виробляють продукцію, призначену на експорт у країни свого
базування чи в інші країни.
Закріпившись у економіці країн, що розвиваються, ТНК, як
правило, захоплюють там провідні позиції в основних галузях
національної економіки. Так, вони контролюють 40 % усього
промислового виробництва країн, що розвиваються, половину їх
зовнішньої торгівлі. При цьому норма прибутку на прямі
капіталовкладення у країнах, що розвиваються, у середньому вдвічі
перевищує відповідний показник у промислово розвинутих країнах.
У сферу своєї діяльності за кордоном транснаціональні
корпорації залучають велику кількість місцевих компаній, у тому
числі малих і середніх. У зв'язку з цим все більш зростає залежність
підприємств малого бізнесу від ТНК, що все частіше формується на
фоні прямих функціональних зв'язків, тобто на основі розвитку
спеціалізації, кооперуванні, технології виробництва, організації
збуту продукції, передачі ноу-хау тощо.
І хоч транснаціональні корпорації і не займаються в країнах,
що розвиваються, благодійністю, проте так чи інакше вони
сприяють розвитку промисловості, змінюють структуру їхнього
народного господарства і тим самим частково видозмінюють участь
цих держав у міжнародних економічних відносинах.
За останні десятиліття країни, що розвиваються, набули
значного досвіду у взаєминах із ТНК і регулюванні їх операцій. Це
значно розширило можливості цих країн у використанні потенціалу
ТНК для реалізації завдань свого розвитку, а також дало змогу
законодавчо закріпити основні положення своїє національної
безпеки. Ще у 80-ті рр. у більшості країн була проведена
лібералізація інвестиційного клімату для транснаціональних
корпорацій, введені додаткові пільги для їх операцій. Деякі з країн,
що обмежували інвестиції ТНК, стали активно залучати іноземні
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компанії. У той же час деяким країнам, що розвиваються, за
допомогою капіталу ТНК певним чином вдалося забезпечити умови
для розширеного відтворення, прискорити розвиток продуктивних
сил, досягти змін у структурі національної економіки, збільшити
експорт промислових товарів. ТНК активно підключилися до
створення у деяких з них обробної промисловості.
При оцінці впливу ТНК варто враховувати різноплановий
ефект їх діяльності у національній економіці: зростання
виробництва місцевих постачальників, підрядників, підвищення
кваліфікації робочої сили, зростання заробітної плати, зайнятості на
іноземних підприємствах і тощо.
Таким чином, насправді висловлювання про позитивний вплив
транснаціональних корпорацій на міжнародну економіку зараз
дуже важко спростувати. Цілком очевидно, що ТНК вносять
величезну лепту у світовий технічний та технологічний прогрес, що
не тільки важливо для тих держав, яким вони належать, але і для
міжнародної економіки у цілому. Незважаючи на те, що економічні
відносини між колишніми метрополіями і колоніями досить далекі
від ідилії, але без транснаціональних корпорацій ці відносини були
б не кращими, а рівень життя населення країн, що звільнилися,
швидше за все був би набагато нижчим.
Усе це створює потребу обґрунтованої політики відносно
ТНК, а також пошуку найбільш доцільних способів використання
їх ресурсів для вирішення завдань національного розвитку. Значна
лібералізація
зовнішньоекономічної
політики
країн,
що
розвиваються, вже привела до кількісного збільшення інвестицій
ТНК у них. Ця ситуація позначається і на перспективах залучення
прямих інвестицій в Україну, що стикається зі значною
конкуренцією країн, що розвиваються, у сфері отримання
іноземних капіталовкладень. Ці обставини потребують від України
більш глибокого інтегрування у світову економіку і покращення її
інвестиційного клімату.
Транснаціональні корпорації зміцнюють позиції своєї держави
на території інших країн, створюючи там анклави своєї власності у
вигляді філій або дочірніх підприємств. Історія свідчить, що така
система забезпечує реальний міжнародний вплив держави навіть у
тих випадках, коли колоніальні країни одержують політичну
незалежність. З викладеного можна дійти висновку, що
транснаціональні корпорації є тим самим механізмом, що дозволяє
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зберігати своє економічне панування у країнах, які одержали
політичну незалежність.
Паралельно
з
закріпленням
економічного
впливу
транснаціональні корпорації дозволяють розвивати комунікації,
розширювати вплив міжнародних організацій.
Економічне значення транснаціональних корпорацій настільки
значне, що в історично доступному для огляду часі вони
залишаться одним з важливих факторів посилення впливу
промислово розвитих країн на багато регіонів світу. Звідси
випливає очевидний висновок, що турбота про перетворення
провідних вітчизняних корпорацій у транснаціональні стала
усвідомленою метою зовнішньої політики держав, які прагнуть до
збільшення свого впливу в міжнародному масштабі.
У щорічній доповіді Конференції ООН з торгівлі і розвитку
(ЮНКТАД) зі штаб-квартирою в Женеві оприлюднено нову
інформацію про світові інвестиції, в якій говориться, що світова
тенденція скорочення прямих іноземних інвестицій (ПІІ), що
тривала три роки, припинилася в 2015 році. Загальний обсяг
інвестицій досяг 1,76 трлн американських доларів, що на 38%
більше ніж в попередньому році. При цьому більше 50 відсотків
інвестицій прийшли в країни з розвиненою економікою.
У доповіді наголошується, що світова тенденція різкого
відновлення ПІІ склалася завдяки зростанню міжнаціональних угод
по злиттю і поглинанню. Якщо відкинути подібні угоди, то в
минулому році ПІІ зросли приблизно на 15%.
Також варто звернути увагу на те, що обсяг іноземних
інвестицій в країни з розвиненою економікою вперше за шість
років перевищив обсяг інвестицій в країни з економікою, що
розвивається. Згідно з даними, в минулому році обсяг іноземних
інвестицій в розвинені економіки досяг 962 млрд доларів, що
становить 55 відсотків від загального обсягу ПІІ, в той час як
економіки, що розвиваються залучили 765 млрд доларів.
При цьому тенденція спаду ПІІ з країн з розвиненою
економікою, що тривала три роки, також припинилася. Обсяг
інвестицій збільшився на одну третину, але все-таки залишився
нижче рівня 2007 року, коли вибухнула світова фінансова криза.
Під впливом спаду цін на товари масового споживання, валютної
девальвації і збільшення геополітичних ризиків капіталовкладення
з економік, що розвиваються скоротилися.
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Однак обсяг інвестицій, вкладених за кордон материковою
частиною Китаю, який також є країною, що розвивається, виріс до
128 млрд доларів. За цим показником країна посідає третє місце в
світі, слідуючи за США і Японією.
У минулому році Азія залучила понад 500 млрд доларів ПІІ,
поставивши новий рекорд і ставши найбільшим одержувачем ПІІ.
Європа в свою чергу стала найбільшим регіоном за обсягом
вкладених за кордон інвестицій.
Світова економічна криза внесла корективи у відносини
урядів країн з трансформаційною економікою та потенційних
інвесторів. На тлі економічної невизначеності, потрясінь на
фінансових ринках і повільного зростання країн в усьому світі
відновлюється курс на лібералізацію і стимулювання іноземних
інвестицій, як засобу забезпечення економічного зростання та
розвитку. Стає все більш очевидним, що лібералізація і заохочення
інвестицій, як загальна тенденція інвестиційної політики, націлені
на окремі галузі (такі, як енерго-, газо-, водопостачання, транспорт і
зв’язок). У деяких країнах були здійснені заходи щодо
приватизації. Інші важливі заходи були пов’язані зі спрощенням
порядку допуску іноземних інвесторів. Завдяки залученню
інвестицій вирішуються проблеми економічного зростання цих
країн.
Таким чином, на нашу думку, країни, що розвиваються та
країни з перехідною економікою відчувають колосальний
позитивний економічний вплив ТНК. Приймаюча країна в цілому
виграє від надходження інвестицій, так як скорочується рівень
безробіття, зростають надходження в бюджет, галузі отримують
поштовх для подальшого розвитку, поширюються досягнення
науки і техніки, зменшуються розбіжності між країнами в рівні
організації й ефективності суспільного виробництва.
4.3. Проблеми діяльності ТНК в Україні та шляхи їх вирішення
Надзвичайно важлива роль у розвитку інтеграційних та
глобалізаційних процесів міжнародної економіки належить
транснаціональним корпораціям. Завдяки виходу великих
корпорацій за межі власних національних економік та створенню
потужної системи дочірніх підприємств, дає їм можливість досягти
максимальної мобільності, ефективності та захищеності від ризиків
своїх фінансових ресурсів. За рахунок можливості внутрішньо
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корпоративного, горизонтального перерозподілу фінансових
потоків між своїми підприємствами корпорації також можуть
швидкого реагувати та адаптовуватися до зміни економічної та
політичної кон’юнктури ринку та використати переваги тих чи
інших національних економічних систем у свою користь, які
склалися у відповідний період, для досягнення максимальної
ефективності своєї діяльності. На практиці досить часто це може
виражатися у концентрації своїх ресурсів у країнах з дешевою
кваліфікованою силою та доступною сировиною, в країнах, у яких
надаються великі преференції щодо оподаткування діяльності ТНК.
Суттєвою передумовою виникнення та діяльності ТНК в
Україні стало отримання країною незалежності у 1991 році та, як
наслідок, виникнення умов для формування великого ринку для
виробництва товарів і послуг. Крім того, Україна завжди мала
дешеву робочу силу та багаті природні ресурси. Також слід
зазначити, що ключовим фактором започаткування діяльності ТНК
в
Україні,
на
думку
низки
вчених,
стала
низька
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств як наслідок
специфіки їх функціонування в часи СРСР. Сучасна вітчизняна
практика сучасних умов господарювання свідчить, що
найголовнішими факторами, що, на жаль, заважають веденню
бізнесу є корупція, політична нестабільність, відсутність доступу
до фінансування, урядова нестабільність, урядова бюрократія,
інфляція, ставки податків та податкова політика.
Таким чином, протягом остaннiх 25 рокiв, вiд моменту
здобуття незaлежностi Укрaїни, i стaном нa кiнець 2015-го року
обсяг прямих iноземних iнвестицiй стaновить 43 млрд 371 млн
долaрiв. «До десятки основних крaїн-iнвесторiв, нa якi припaдaє
83,0% зaгaльного обсягу прямих iнвестицiй, увiйшли Кiпр (11,7
млрд. дол.), Нiдерлaнди (5,6 млрд. дол.), Нiмеччинa (5,4 млрд. дол.),
Росiя (3,3 млрд. дол.), Aвстрiя (2,4 млрд. дол.), Великa Бритaнiя
(1,85 млрд. дол.), Вiргiнськi острови (1,7 млрд. дол.), Фрaнцiя (1,5
млрд. дол.), Швейцaрiя (1,3 млрд. дол.), Iтaлiя (972 млн. дол.)», –
уточнюють у Мiнекономрозвитку.
Як свідчить практика, у 2015 році нaйбiльшими крaїнaмиiнвесторaми в економiку Укрaїни зaлишaються Росiйськa Федерaцiя
- 4618,7 млн. дол. СШA, що нa 39,9% iнвестицiй бiльше нiж у
попередньому роцi, a тaкож Iтaлiя – 1158,2 млн. дол. СШA. Обсяги
прямих iноземних iнвестицiй з Укрaїни в економiцi крaїн свiту
стaном нa 2015-2016 роки (рис. 4.1).
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Рис. 4.1. Прямi iноземнi iнвестицiї з Укрaїни в економiцi крaїн
свiту зa 2016 рiк у % до 2015
Отже, як видно з рисункa 4.1 нaйбiльшу кiлькiсть ПII з
Укрaїни знaходиться у Росiйськiй Федерaцiї, aж понaд 74%. Це
свiдчить про те, що попри вiйну, Укрaїнa й нaдaлi продовжує
спiвпрaцювaти з Росiєю.
Динаміка обсягу прямих iноземних iнвестицiй в Укрaїну тa з
Укрaїни зa 2010-2015 роки, у млн. дол. представлено на наступному
рисунку (рис. 4.2).
Отже, за даними Державної служби статистики України, обсяг
прямих iноземних iнвестицiй в Укрaїну з 2014 поступово
зменшився і у 2016 році склав 43371,4 млн. дол. США. Тaке
зменшення обсягу прямих iноземних iнвестицiй може бути
пов’язaне з склaдною ситуaцiєю в Укрaїнi.

Рис. 4.2. Прямi iноземнi iнвестицiї в Укрaїну тa з Укрaїни зa
2010-2016 роки млн. дол.
Зaгaльний обсяг iнвестицiй нa почaток 2015-го перевищувaв
45 млрд долaрiв. Наступний рисунок демонструє обсяги прямих
іноземних інвестицій в розрізі регіонів протягом 2015 року (рис.
4.3).
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Рис. 4.3. Обсяги прямих iноземних iнвестицiй зa регiонaми
Укрaїни зa 2015 рiк у % до 2014 року
Як видно нa рис. 4.3, обсяги прямих iноземних iнвестицiй у
регiонaх Укрaїни зa 2015 рiк у % до 2014 року знaчно зменшилися,
зокремa
нaйменш
iнвестицiйно
привaбливими
стaли:
Кiровогрaдськa обл. (-48,3 %), Вiнницькa обл. (-44,2 %), Черкaськa
обл. (-42,2 %), Донецькa обл. (-39,8 %), Сумськa обл. (-37,7 %),
Лугaнськa обл. (-28,2 %) тa iн. Тaке суттєве зменшення iноземних
iнвестицiй могло бути спричинене вiйною, якa тривaє нa сходi
Укрaїни, тому що тaке знaчний вiдтiк iнвестицiй спостерiгaється
сaме у зонaх aнтитерористичної оперaцiї, a тaкож iнфляцiєю.
Нaйбiльш iнвестицiйно привaбливою для iнвесторiв є IвaноФрaнкiвськa
облaсть.
Кaпiтaловклaдення
цього
регiону
збiльшилися нa 13,8 %. Тaким чином, iнвестицiйнa привaбливiсть
регiонiв крaїни мaє тенденцiю змiнювaтися кожного року. Нa дaний
процес впливaють рiзнi чинники, нинi це: стaн вiйни у якому
перебувaє Укрaїнa вже довгий чaс (суттєво знизилися iнвестицiї у
Донецьку тa Лугaнську облaстi, a тaкож вiдбувся їх вiдтiк), a тaкож
пiдписaння Угоди про aсоцiaцiю з ЄС. Остaннє
дозволяє
пiдвищити iнвестицiйний рейтинг, у першу чергу регiонiв, що
знaходяться ближче до європейських кордонiв i вaжливо, що
сьогоднi вже є певнi зрушення у цьому нaпрямi.
Отже, нaйбiльшими крaїнaми-iнвесторaми в економiку
Укрaїни зaлишaються Росiйськa Федерaцiя, Iтaлiя, Угорщинa,
Сполученi Штaти Aмерики що нa. Кiпр, як однa з нaйбiльших
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крaїн-iнвесторiв зменшив свої iнвестицiї нa 6,1 % порiвняно з
попереднiм роком. Всього по Укрaїнi зa 2016 рiк порiвняно з 2015
роком вiдбувся прирiст iнвестицiй нa 3,3 %, зокремa з крaїн ЄС-15
нa 2,6 %. Всього з крaїн ЄС-28 iнвестицiї зменшилися нa 0,5 %, a з
iнших крaїн нa 1,8 %.
Зa остaннi двa роки вiдбувся рекордний спaд iноземної
iнвестицiйної aктивностi, нaйнижчi покaзники темпiв приросту
iноземних iнвестицiй. обсяги прямих iноземних iнвестицiй у
регiонaх Укрaїни зa 2015 рiк у % до 2014 року знaчно зменшилися,
зокремa
нaйменш
iнвестицiйно
привaбливими
стaли:
Кiровогрaдськa обл. (-48,3 %), Вiнницькa обл. (-44,2 %), Черкaськa
обл. (-42,2 %), Донецькa обл. (-39,8 %), Сумськa обл. (-37,7 %),
Лугaнськa обл. (-28,2 %) тa iн. Тaке суттєве зменшення iноземних
iнвестицiй могло бути спричинене вiйною, якa тривaє нa сходi
Укрaїни, тому що тaке знaчний вiдтiк iнвестицiй спостерiгaється
сaме у зонaх aнтитерористичної оперaцiї, a тaкож інфляцією.
Для ефективного розвитку ТНК в Україні та з метою
збереження національних інтересів держави необхідно проводити
досить виважену політику міжнародного розширення виробництва
та відкриття кордонів держави. Звідси випливає необхідність
розглянути роль держави у взаємовідносинах з ТНК.
Побудова взаємовідносин приймаючої держави (що актуально
і для України) з ТНК, повинна ґрунтуватися на декількох важливих
моментах:
– розробляючи регулятивні документи відносно ТНК, необхідно
виходити, насамперед, з національних інтересів країни і,
враховуючи можливі наслідки, щодо національної безпеки країни;
– участь ТНК у розробці спільної взаємовигідної економічної
політики є більш ефективним засобом налагодження відносин
країни з ТНК порівняно з протекціоністською політикою;
– можливості ТНК щодо залучення іноземного капіталу дозволяють
зменшити безробіття у приймаючій країні, позитивно впливати на
переміщення великих виробничих ресурсів;
– необхідно виважено підходити до напрямів інвестиційної
активності ТНК у приймаючій країні, заохочуючи приплив
іноземних інвестицій у пріоритетні для національної економіки
галузі, і обмежуючи – в стратегічно важливі для економічної
безпеки країни;
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– всі відносини з іноземними інвесторами ТНК повинні бути чітко
визначені в міжнародних угодах та нормативно-правових актах
приймаючої країни132.
На сучасному етапі господарювання інвестиційна діяльність в
Україні регулюється Законом України «Про інвестиційну
діяльність» від 18.09.1991 р., який визначає загальні правові,
економічні та
соціальні умови інвестиційної діяльності на
території України та спрямований на забезпечення рівного
захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності
незалежно від форм власності, а також на ефективне
інвестування
економіки України,
розвитку
міжнародного
економічного співробітництва та інтеграції та Законом України
«Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р., який
визначає особливості режиму іноземного інвестування на території
України.
Державне
регулювання
інвестиційної
діяльності
здійснюється з метою реалізації економічної, науково-технічної і
соціальної політики, виходячи з цілей та показників економічного і
соціального розвитку України, державних та регіональних
програм розвитку економіки133.
Для окремих суб’єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють інвестиційні проекти, що реалізуються відповідно
до
державних
програм розвитку
пріоритетних
галузей
економіки, соціальної сфери і територій, може встановлюватися
пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності134.
Слід зауважити, що здійснюючи інвестиційну діяльність,
ТНК, як правило, намагаються реалізувати три основні групи
власних інтересів:
˗ можливість перемагати у конкуренції;
˗ інтереси щодо зростання прибутковості;
˗ підвищення своєї могутності та закріплення впливу.
Якщо ж основною метою діяльності ТНК все ж є максимізація
прибутку, то державі доцільно сприяти розвитку інноваційного
вектору саме національної економіки. Саме тому, ТНК відіграють
двояку роль у розвитку національної економіки, яка полягає у
поєднанні негативних ознак впливу поряд з позитивними. До
132

Болгарова Н.К., Паневник Т.М. Транснаціональні корпорації в аспекті розвитку глобалізаційних процесів.
/Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання . – 2011., № 1, с.7
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Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Верховна Рада України; Закон від
19.11.1992 № 2801-XII.
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Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР.
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найсуттєвіших позитивних характеристик впливу ТНК на розвиток
вітчизняної економіки належать:
- значні вливання капіталовкладень в національну економіку;
- підвищення рівня зайнятості та кваліфікації серед населення;
- зростання податкових надходжень до державного бюджету;
- розвиток експортної діяльності в країни завдяки поширенню
продукції на ринку;
- реалізація інноваційної діяльності та модернізація
вітчизняних підприємств;
- застосування міжнародної стандартизації щодо організації
виробництва та якості продукції.
Проте поруч з позитивним, існує і негативний вплив
діяльності ТНК на вітчизняну економіку, який проявляється через
те, що:
- національна економіка стає фінансово залежною від стратегії
діяльності ТНК;
- ТНК впливають на уряди країн, диктуючи правила гри на
ринку;
- надпотужні корпорації впливають на уряд, лобіюючи власні
інтереси, викачуючи природні та трудові ресурси;
- придушують та знищують національних виробників, які є
менш конкурентоспроможними на світовому ринку;
- використовують небезпечне та шкідливе виробництво для
власного збагачення, не займаючись проблемами відновлення
родючості ґрунтів тощо. Крім того, більша частина національних
економічних суб’єктів не спроможна конкурувати з міжнародними
ТНК, а це може призвести до усунення внутрішніх виробників.
Тому Україна повинна реалізовувати політику, спрямовану на
поєднання переваг транснаціоналізації та усунення негативних
наслідків цього процесу. Уряду слід чітко визначити національні
пріоритети економічного розвитку, які повинні бути підкріплені
законодавчими актами та механізмами регулювання відповідних
процесів.
Згідно з вітчизняним законодавством, Законами України
можуть визначатися території, на яких діяльність іноземних
інвесторів
та
підприємств
з
іноземними інвестиціями
обмежується або забороняється, виходячи з вимог забезпечення
національної безпеки. Держава гарантує стабільність умов
здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних
інтересів її суб’єктів. Умови
договорів,
укладених
між
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суб’єктами інвестиційної діяльності, зберігають свою чинність
на весь строк дії цих договорів і у випадках, коли після їх
укладення законодавством (крім податкового, митного та
валютного законодавства, а також законодавства з питань
ліцензування певних видів господарської діяльності) встановлено
умови, що погіршують становище суб’єктів або обмежують їх
права, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов договору. У разі
прийняття державними або іншими органами актів, що
порушують права інвесторів і учасників інвестиційної діяльності,
збитки, завдані суб’єктам інвестиційної діяльності, підлягають
відшкодуванню у повному обсязі цими органами. Інвестиції не
можуть бути безоплатно націоналізовані, реквізовані або до них
не можуть бути застосовані заходи, тотожні за наслідками. Такі
заходи можуть застосовуватися лише на основі законодавчих
актів України з відшкодуванням інвестору в повному обсязі
збитків, заподіяних у зв’язку з припиненням інвестиційної
діяльності.
Вище викладений матеріал дає підстави для виділення
напрямків подальшого розвитку діяльності ТНК в Україні, а саме:
1) удосконалення законодавчої бази, що регулює інвестиційну
діяльність та процес створення й функціонування нових форм
спеціальних економічних зон (СЕЗ) в Україні, які б відповідали
всім міжнародним вимогам СОТ та ЄС;
2) використання в Україні досвіду ТНК на основі залучення до
активної інвестиційної діяльності суб’єктів різноманітних форм
власності та господарювання для розширення національного
товаровиробництва і ринкової інфраструктури;
3) приведення у відповідність організації обліку та звітності ТНК та
українських підприємств, а також використання методології
економічного аналізу ТНК господарськими суб’єктами України;
4) поступове втілення в життя європейського вибору України та
визначення реалій взаємовідносин з країнами СНД та участь в ЄС;
5) реалізація економічних реформ та загальне оздоровлення
економічного клімату в державі;
6) заміна акцентів у пріоритетах інвестування шляхом зменшення
частки галузей металургійної, важкої та військової промисловості,
що у великих розмірах споживають природні ресурси, погіршують
екологічну ситуацію та збільшення частки наукомістких галузей,
легкої і харчової промисловості, сільського господарства, сфери
послуг;
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7) створення потужних національних структур, які б мали
можливість конкурувати з ТНК135.
Сучасні
тенденції
розвитку
світової
економіки
характеризується стрімким процесом транснаціоналізації і чіткою
спрямованістю до інтеграції національних економік. Головною
рушійною силою в цьому процесі виступають транснаціональні
корпорації.
На
сучасному
етапі
господарювання
провідні
транснаціональні компанії світу визначають напрям розвитку
міжнародної економіки. Лідируючі позиції розвинутих країн світу
базуються насамперед на величезному впливі їх транснаціональних
компаній на економіку інших країн. Виходячи з цього, зміцнення
Україною своїх позицій на світовій арені не можливе без створення
власних транснаціональних корпорацій, які б впливали на розвиток
окремих галузей світового господарства.
Отже, в сучасних умовах господарювання одним з
визначальних чинників розвитку національних економік є вплив
діяльності транснаціональних компаній. Наймогутніші ТНК
задають напрямок розвитку не лише окремих галузей, але й мають
значний вплив у визначені стратегічного розвитку окремих країн.
Україна не є винятком в даному плані. Основною задачею в
контексті такої тенденції є створення передумов для протистояння
експансії зарубіжних ТНК. Серед основних шляхів вирішення
виділяють такі як: створення відповідної нормативно-правової бази
для регулювання діяльності міжнародних компаній та створення
українських транснаціональних структур, що можуть протистояти
іноземним компаніям, які використовують Україну як ресурсний
придаток для збільшення власних прибутків.
Слід враховувати, що створення ж вітчизняних ТНК має як
позитивні сторони, так і негативні наслідки. До останніх відносять:
монополізацію ринку, лобіювання власних інтересів, особливо це
стосується соціальної стратегії розвитку країни тощо.
Таким чином, щоб розвивати конкурентну економіку, потрібні
потужні компанії, які будуть здатні співпрацювати з ТНК як в
Україні, так і на світових ринках, необхідно створювати власні,
українські транснаціональні структури, як це зробили раніше
Китай, Росія, Індія, Індонезія, Мексика, Венесуела та ін. (не
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враховуючи промислово розвинуті країни, де існують сотні
крупних ТНК). Досвід цих держав свідчить, що національний
капітал здатний витримувати конкуренцію з ТНК, тільки у випадку,
якщо він сам структурується у міцні фінансово-промислові
утворення, адекватні міжнародним аналогам та здатні проводити
активну зовнішньоекономічну політику. Разом з тим, як
виявляється, створити корпорації повного замкнутого циклу
Україна здатна лише в окремих галузях. Отже, створення
національних ТНК однозначно сприятиме піднесенню української
економіки і зміцненню її ринкових позицій на міжнародній арені.
До найбільших транснаціональних компаній в Україні
відносять «УкрАВТО», «Індустріальний Союз Донбасу» (ІСД),
«ROSHEN», «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), «Граніт»,
«Шаркон», «Кераміст» та інші. Нині в Україні серед основних
бізнес-груп найбільшими промисловими групами є компанія Sistem
Capital Management (АТ «СКМ») корпорація «Індустріальний Союз
Донбасу» (ІСД), «Інтерпайп», Група «Приват», група компаній
DCH, Group DF. За офіційними даними компаній, у 2011 році
консолідований обсяг валового доходу в АТ «СКМ» становив –
19,542 млрд дол. США, в «Інтерпайпі» – 4 млрд. дол. США.
Сумарна вартість активів, що контролюється групою СКМ на
кінець 2011 року – 28,446 млрд.дол.США, що контролюється
групою «Приват» – близько 7,4 млрд дол. США.
Найбільшою фінансово-промисловою групою України є СКМ
(Sistem Capital Management), її діяльність сконцентрована в
чотирьох сферах: металургія і видобуток вугілля, виробництво
електроенергії, банківська справа і страхування, телекомунікації.
Крім того, СКМ володіє й управляє активами в інших секторах
бізнесу, включаючи нерухомість, медіа-бізнес, роздрібну торгівлю,
машинобудування, виробництво пива, автозаправні станції, спорт.
В цілому група СКМ об’єднує більше 100 компаній136. Крім
українських активів СКМ володіє компаніями в країнах Європи
(Італія, Швейцарія, Великобританія, Росія) та США. СКМ володіє
контрольними пакетами акцій більше 90 підприємств, входить до
числа найбільших вітчизняних інвесторів137.
Корпорація
«ІСД» входить
до
числа
найбільших
транснаціональних компаній, які займають ключові позиції
у виробництві сталі Центрального та Східно-Європейського
136
137
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регіону. «ІСД» є однією з 40 найбільших металургійних компаній
світу з виробничою потужністю, що досягає 10 мільйонів тонн сталі
на рік. Головний офіс знаходиться у Донецьку. До Корпорації
«ІСД» входять наступні металургійні активи: ПАТ «Алчевський
металургійний
комбінат»
(м. Алчевськ,
Україна);
ПАТ
«Алчевськкокс» (м. Алчевськ, Україна); ПАТ «Дніпровський
металургійний
комбінат
ім. Ф.Е. Дзержинського»
(м. Дніпродзержинськ, Україна); ISD–Dunaferr (м. Дунауйварош,
Угорщина); ISD–Huta Czestochowa (м. Ченстохова, Польща).
Cвітові продажі здійснюються через найбільшого міжнародного
металотрейдера
«Дуферко»
з
розгалуженою
мережею
представництв у всьому світі. Стратегічне партнерство з ПрАТ
«Українська гірничо-металургійна компанія» та ТОВ «Російська
гірничо-металургійна компанія» дозволяє здійснювати торгівельні
операції в Україні та країнах.
В свою чергу, демонструючи власні тенденції міжнародної
діяльності, компанія «Рошен» має виробничі потужності у 3
країнах, а продукція представлена більше ніж в 11 країнах світу. Це
одна з найбільших корпорацій по виробництву солодощів у світі (за
версією Candy Industry Top 100 – 18 місце в світі), щорічне
виробництво 450 тис. тонн продукції, що відповідає світовим
стандартам якості ISO 22000:2005, ISO 9001:2000. За підсумками
2012 року чистий прибуток компанії скоротився, хоча вартість
активів збільшилась на 69,2% і становила близько 2,2
млрд. грн. . Однією з особливостей корпорації є наявність свого
власного логістичного центру класу «А», що забезпечений
системою
управління
товарними
потоками Warehouse Management System, яка дозволяє максимально
оптимізувати процес поставки продукції та створити необхідні
найбільш якісні умови зберігання.
Слід зазначити, що найбільшими вітчизняними компаніями на
кондитерському ринку є Кондитерська Корпорація ROSHEN (до
складу Корпорації входять чотири українські фабрики (Київська,
дві виробничі
площадик
у
Вінниці,
Маріупольська
і
Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської
фабрики (Росія) , Клайпедська кондитерська фабрика (Литва),
Bonbonetti
Choco Kft
(Будапешт,
Угорщина),
а
також
масломолочний комбінат «Бершадьмолоко»), а також ПрАТ ВО
«Конті» (до складу входять кондитерські фабрики в м.Донецьк та
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м.Курськ (Росія) та Курський логістичний центр), ПрАТ «АВК»
(до складу «АВК» входять 4 кондитерських фабрики, які
розташовані в Донецьку, Дніпропетровську, Луганську та
Мукачеве), корпорація «Бісквіт-Шоколад» (об’єднує дві фабрики ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» та ПАТ «Кондитерська
фабрика «Харків’янка»). Проте лише компанії ROSHEN і «Конті»
мають ознаки транснаціональних компаній, адже частка їх
виробничих потужностей розташована за кордоном, а управління
здійснюється з головних офісів в Україні138.
Іншою великою компанією, яка має ознаки ТНК, є наукововиробнича група «Інтерпайп» (Interpipe Group), яка є однією з
найбільших приватних компаній України, четвертою за рівнем
потужностей трубною компанією світу, третьою в світі з
виробництва і постачання залізничних коліс, найбільшим світовим
постачальником
силікомарганцю.
Подукція
«Інтерпайпу»
поставляється більш ніж в 70 країн світу, частка експорту в
структурі продажів складає близько 70%. Головний офіс корпорації
розташований у Дніпропетровську, представництва й агентські
служби – у Росії, Білорусі, Азербайджані, Казахстані, Узбекістані,
Швейцарії, США та інших країнах. Так, у повній або частковій
власності
«Інтерпайпу» знаходяться
«Нижньодніпровський
трубний
завод».
«Новомомковський
трубний
завод»,
«Нікопольський
завод
безшовних
труб
NICO
TUBE»,
«Нікопольський завод феросплавів», цукрові заводи, банки,
телеканали ICTV, «Новий канал», газета «Факти і коментарі»139.
Наступним претендентом на роль вітчизняних ТНК є група
компаній DCH (Development Construction Holding) – одна з
найбільших вітчизняних бізнес-груп, яка володіє активами різної
галузевої приналежності. Промислові підприємства, що входять до
DCH. Займаються виробництвом добрив, хімічної продукції,
склотари, контролюючи значну частину українського ринку в
різних сегментах. Активи групи зосереджені в таких сферах, як
промисловість, телекомунікації, фінанси. Серед активів групи
24,5% акцій АКІБ «УкрСиббанк», ПАТ «Азот» (Черкаси), ТОВ
«Мерефянська скляна компанія», «Севгок» (видобуток залізної
руди), ДМК ім. Дзержинського (виробництво сталі), «Харківський
138
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тракторний завод» (найбільший виробник тракторів в Україні, один
із лідерів країн СНД, «Київстар» (оператор мобільного зв'язку).
Ще однією потенційною ТНК може бути ПАТ «Укрнафта»,
яка є монопольною нафтовидобувною компанією України, основні
види її діяльності – геологорозвідувальні роботи, експлуатаційне
буріння, видобуток нафти, конденсату, супутнього на нафтового та
природного газу, підготовка нафти і переробка. «Укрнафта» вивчає
можливість співробітництва з країнами СНД, Іраном, Саудівською
Аравією, Польщею та іншими каїнами світу. За договорами про
спільну інвестиційну та виробничу діяльність «Укрнафта» працює з
такими компаніями як Momentum Enterprises Inc.(Канада),
«Карлтон Трейдінг Україна» та ін. Спеціалісти компанії виконують
роботи з будівництва свердловин за кордоном (Російська
Федерація, Ірак, Індія, Пакистан, Сирія, Алжир, Куба, В’єтнам).
Цілком реальним є створення окремих підрозділів «Укрнафти» в
цих країнах.
Перші кроки до транснаціоналізації зроблені холдингом
Nemiroff – одним з найбільших виробників алкоголю, продукція
якого постачається в понад 50 країн світу. Виробничі потужності
компанії складають два лікеро-горілчаних заводи в місті Немирів,
розлив продукції здійснюється на потужностях Чрославського
лікеро-горілчаного заводу (Росія). До структури холдингу входять
Керуюча компанія Nemiroff, Українська горілчана компанія
Nemiroff, Дочірнє підприємство «Алко Інвест», Торгове
представництво Nemiroff у Росії і Торгове представництво Nemiroff
у Польщі, а також Nemiroff International зі штаб-квартирою в
Будапешті140.
Отже, можна зробити висновок, що перші кроки до
транснаціоналізації
українськими компаніями вже зроблені:
побудовані вертикально інтегровані виробничі ланцюги великими
фінансово-промисловими групами, відомі випадки придбання
українськими компаніями активів за кордоном, за допомогою
міжурядових угод створюються перші державні ТНК. Разом з тим,
процес створення українських ТНК може бути значно прискорений
та розширений в галузевому спектрі у випадку залучення іноземних
партнерів. Для цього компанії, що співпрацюють з іноземними
фірмами на основі спеціалізації та кооперування, можуть
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сформувати з ними спільні структури, вступаючи в стратегічні
альянси шляхом створення міждержавних корпорацій.
Таким чином, сьогодні ТНК реально є могутньою силою і
локомотивом світової економіки, вони грають величезну роль в
міжнародній торгівлі й розповсюдженні передових технологій. Без
них сьогодні, як свідчить практика, практично неможливе
закріплення на найважливіших світових ринках. Факти вказують на
те, що ТНК нерідко є істотними, а деколи і єдиним провідником
національних компаній на світові ринки. Створення українських
ТНК дозволить певною мірою захистити національні економічні
інтереси,
сприятиме
подальшому
розвитку
українських
господарських структур, інтернаціоналізації їхнього виробництва й
капіталу, інтеграції України у світову економіку, її участі в
глобальних трансформаційних процесах.
Виходячи з цього, для прискорення соціально-економічного
розвитку країни, залучення іноземних інвестицій та захисту
вітчизняної економіки від негативного впливу ТНК, актуальним є
наступне:
- розробка ефективного податкового законодавства та підтримка
національної валюти;
- необхідна розробка чіткої законодавчої та нормативної бази, що
регулює процес створення й функціонування нових форм
спеціальних економічних зон (СЕЗ), яка б відповідала всім
міжнародним вимогам СОТ та ЄС. Адже, саме СЕЗ сприяють
залученню іноземних інвестицій в Україну, запроваджують нові
технології, прискорюють соціально-економічний розвиток країни.
Чинне законодавство потребує внесення низки доповнень, а саме:
необхідно
визначити
термін
дії
спеціального
режиму
господарювання, загальні органи управління, які створюються в
усіх спеціальних (вільних) економічних зонах, та їхні
повноваження141. Доцільним було б визначення і постійний
моніторинг інвестиційного рейтингу України;
- для захисту вітчизняної економіки національна законодавча база
повинна чітко регулювати та контролювати: процедуру виходу
ТНК на місцевий ринок, яка б враховувала правила переваги
місцевого інвестора; форми присутності ТНК у країні; забезпечення
зайнятості місцевих трудових ресурсів; експертизу та моніторинг
інвестиційного проекту на відповідність екологічним і санітарним
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вимогам; використання закупівель місцевих ресурсів, розвиток
інфраструктури; розподіл продукції; умови збуту; захист
конкуренції тощо142.
Отже, роль транснаціональних корпорацій у розвитку
економіки України в найближчій перспективі буде постійно
зростати. Оскільки зростає обсяг інвестицій, в Україні поступово
будуть формуватися такі економічні структури, в яких значну роль
відіграє транснаціональний капітал.
Підбиваючи підсумки дослідження, необхідно зауважити, що
присутність міжнародних ТНК на українському ринку є неминучою
реалією міжнародних інтеграційних процесів глобалізації
економіки. Тому враховуючи як позитивний, так і негативний
вплив експансії зарубіжних ТНК в національну економіку, Уряду
необхідно розробляти гнучкі, адаптовані до поточної ситуації
механізми регулювання їх діяльності з метою збереження
національних інтересів з одночасним нарощуванням обсягів
іноземного інвестування, які є вкрай необхідними для сучасного
розвитку економіки України.
Проаналізувавши вище наведене, можна стверджувати, що
ТНК є важливим гравцем на сучасній арені світового господарства.
Адже вони однозначно сприяють залученню прямих іноземних
інвестицій, відкривають доступ на зовнішні ринки, прискорюють
науково-технічний розвиток та сприяють інтеграції до світових
економічних процесів. Разом з цим, ТНК здійснюють значний
вплив на національну економіку, який носить двоякий характер.
Проте, якщо ж Україна займається питанням покращення
інвестиційного клімату, то все більше країн будуть здійснювати
інвестиції, що є позитивним явищем. Національним підприємствам
слід співпрацювати з іноземними ТНК та використовувати переваги
залучення іноземних інвестицій, що були згадані вище.
Перспективами подальших наукових досліджень є розробка
стратегічних цілей державної політики щодо створення потужних
українських ТНК, що сприятиме підвищенню ефективності
суспільного
виробництва,
кращому
задоволенню
потреб
споживачів і суттєвому економічному зростанню.
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РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО
РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
5.1. Інституційна ідентифікація ринку туристичних послуг в
умовах глобалізації
Ринок туристичних послуг в умовах глобалізації є
комплексним багатогранним та мультифакторним елементом
світового ринку. Його первинним елементом, який забезпечує
інституційну ідентифікацію та уособлює об’єктну складову, є
міжнародна туристична послуга. Незважаючи на досить ґрунтовні
дослідження даного поняття відсутнє комплексне визначення
категорії з розкриттям особливих ознак і специфіки, що відрізняють
її від інших видів послуг та визначення інституційних
методологічних засад, що лежать в основі глобальної туристичної
бізнес-діяльності. Ідентифікації категорії «міжнародна туристична
послуга» з виокремленням інституційних складових елементів
дасть можливість сформулювати визначення туристичного ринку з
інституційних методологічних засад і обґрунтувати тезу про те, що
системна взаємодія інститутів туристичного ринку є основою
глобальної інституціоналізації туристичної бізнес-діяльності та
визначає ключові тренди її розвитку. Саме тому аналіз ринку
туристичних послуг в умовах глобалізації слід розпочати з його
сучасного комплексного визначення на основі наповнення
відповідної сутності самої міжнародної туристичної послуги через
призму інституційного забезпечення.
Сьогоднішні реалії дають можливість стверджувати, що ринок
туристичних послуг є важливим елементом розвитку багатьох країн
світу. Незважаючи на прогресивний характер даного сектору
економіки, як складового елементу світового ринку послуг, у
деяких країнах, в тому числі й Україні, досі дискусійними є
положення щодо основних категорій. Так у Законі України «Про
туризм» відсутнє визначення туристичної послуги, а вже більш
детально виокремлено поняття туристичного продукту, що є
попередньо розробленим комплексом туристичних послуг, який
поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або
пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого
входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші
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туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням
(послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та
розваг, реалізації сувенірної продукції тощо)143. На нашу думку,
важливо відразу визначити ключові специфічні ознаки, які будуть
відрізняти туристичні послуги від інших видів послуг на основі
характерних інститутів. В даному випадку ми можемо чітко
простежити наявність інституту пропозиції, що має задовольнити
запити споживача. На відміну від інших ринків послуг, зокрема
фінансових, де пропонується стандартний набір послуг, пропозиція
туристичних послуг формується на основі запитів споживачів.
Унікальність даного ринку полягає в тому, що стимулювання збуту
відбувається на основі наявних пропозицій, а також розробки
унікальних турів наслідуючи запити споживача. Саме тому
інституту попиту як ринкової категорії розкриває зміст поняття
туристична послуга у широкому (загальному) понятті
ідентифікуючи свої ознаки.
У звіті міжнародної туристичної діяльності зазначено144, що
пропозиція міжнародних туристичних послуг характеризується
перш за все транскордонним переміщення споживачів - тобто
споживач переміщається до постачальника, а не навпаки, як у
випадку з багатьма іншими послугами.
Як зазначає Мальська М.П. «туристичний продукт складається
з багатьох компонентів, які можуть бути як відчутними, так і
невловимими. До відчутних належать, зокрема, продукти
харчування, одяг, різне туристичне спорядження. До невловимих
відносять послуги, наприклад, розміщення в готелі, бронювання
квитків, розважання туристів».145 З визначення видно, що продукт є
набором різних компонентів в тому числі і послуг, які носять
прикладний, доповнюючий характер. В умовах реалізації
міжнародного туристичного продукту суб’єкти бізнес-діяльності
створюють усі можливі умови для максимального наповнення туру
своїми послугами, зокрема це можуть бути екскурсії за додаткову
оплату, розважальні заходи, сувенірна продукція. На нашу думку
ринок туристичних послуг, як ніякий інший ринок послуг, може
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відрізнятися
асортиментом,
ціновою
диференціацією
та
диверсифікацією самого продукту.
За визначенням Кіптенка В.К. «туристична послуга – це
результат діяльності туристичного підприємства із задоволення
відповідних потреб туристів. Робота підприємства може полягати в
організації як усієї подорожі, так і окремих послуг. Одиницею
туристичної послуги є комплекс послуг, які надаються одному
споживачеві протягом певного проміжку часу, наприклад, надання
готельного номера, екскурсії, послуг перевезення тощо».146 На
нашу думку ключовою ознакою, на яку звертає увагу автор, є
результат діяльності туристичного підприємства. Хоча у визначенні
відсутні чіткі посилання на виробника послуги і відділеного від
нього суб’єкта господарювання, що реалізує тур пакет споживачу,
наявність інституту підприємництва щодо задоволення попиту є
обов’язковим. Саме бізнес-діяльність у сфері міжнародного
туризму забезпечує таке стрімке зростання галузі у світовому
масштабі і виведення певних країн у лідери на основі міжнародного
поділу праці у цій галузі.
Як зазначає Шепелюк С.І. «в основі будь-яких туристичних
послуг лежить необхідність задоволення якої-небудь потреби. Тому
основу послуги, її суттєву сторону представляє так званий задум,
тобто спрямованість на вирішення певної проблеми, задоволення
конкретної потреби. Якщо задум туристичних послуг виступає як їх
змістовна сторона, то по формі туристичний продукт є саме певним
набором властивостей, що дозволяють реалізувати цей задум, тобто
задовольнити певну потребу клієнта».147 На відміну від думки
вченого щодо чіткого розподілу галузей між різними суб’єктами
господарювання, ми можемо виокремити тенденцію щодо
об’єднання підприємств галузей різних циклів, розпорошення їх
функціональних особливостей. На відміну від більшості інших
ринків послуг, туристична сфера розподіляє виробників послуги –
власників туристичних ресурсів і матеріальної бази та суб’єктів
господарювання, що реалізують дані послуги споживачам.
Власники готельно-ресторанних комплексів тісно співпрацюють з
туристичними агентами з різних держав і в останні роки
простежується тенденція до викуплення частини готельного фонду
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провідними тур агенціями з розвинутих країн світу. Об’єднання
функцій створення і реалізації туристичного продукту також
вносить певну ідентифікацію і специфіку у даний вид послуги.
Тобто виходячи з даних тенденцій та природи туристичних послуг
ми можемо виокремити такий універсальний інститут ринку як
транснаціоналізація та монополізація, що стає наслідком
укрупнення суб’єктів ринку та зменшенням їх кількості.
Паралельно із загальними ринковими інститутами, що характерні
для будь-якого ринку, має місце специфічний транспортнологістичний інститут, що характерний виключно туристичному
ринку і призвів до створення галузей четвертого циклу. На нашу
думку, саме формування відокремленої інформаційної складової,
що забезпечує безперебійний продаж тур продуктів, бронювання
чартерних рейсів для транспортування, відслідковування в режимі
реального часу наявних вільних турів, можливість огляду основних
об’єктів інфраструктури дало такий стрімкий поштовх до розвитку
міжнародної туристичної індустрії.
Незважаючи на те, що туристична послуга належить до
нематеріальної сфери виробництва, їй притаманні характерні
ознаки, що належать будь-яким послугам, а також особливі
специфічні риси. У порівнянні з транспортними послугами, що не
підлягають збереженню і є невідчутними, туристичний продукт, що
набирає форму економічного блага у формі путівки, може бути
куплений завчасно, а супутні товари у формі сувенірної продукції є
цілком видимими і матеріальними. Порівнюючи з транспортною
послугою, слід відмітити, що в даному випадку і споживач і
надавач послуги залишаються у своїх країнах, а кордон перетинає
лише послуга. В той же час особливістю міжнародної туристичної
послуги є обов’язкове переміщення туриста до країни споживання
послуги, що належить до одного з основних способів надання
послуг у загальному економічному визначенні, а саме споживання
за кордоном.
Підводячи підсумок до аналізу основних підходів щодо
ідентифікації категорії «міжнародна туристична послуга» ми
можемо констатувати, що більшість авторів не виокремлювали
універсальні та специфічні інститути ринку туристичних послуг в
умовах глобалізації. Визначаючи основні ознаки, що відрізняють
міжнародну туристичну послуги від інших видів послуг, ми
можемо виокремити комплексний характер туристичної послуги,
відсутність стандартизованого наповнення послуги, можливість
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задоволення індивідуальних запитів, обов’язків перетин кордону до
країни постачання послуги, постійну диверсифікацію міжнародного
туризму.
Отже, на основі проведеного аналізу слід визначити
ключові ознаки сучасної міжнародної туристичної послуги та
ідентифікаційні характеристики, що прямо чи опосередковано їх
формують з позиції інституційного наповнення та відрізняють від
інших видів послуг (таблиця 5.1.).
Таблиця 5.1.
Ідентифікація категорії «міжнародна туристична послуга»
Ознака
Різнорівневість
пропозиції
Запит споживача
Взаємодія
суб’єктами
діяльності

між
бізнес-

Комплексний характер
міжнародної
туристичної послуги
Надання
просторі

послуги

у

Надання послуги у часі
Візові бар’єри

Ідентифікація ознаки
Результат
діяльності
туристичних
підприємств із задоволення відповідних
потреб іноземних туристів на рівні регіону,
країни, світу
Існує можливість розробки індивідуально
туристичного
продукту
на
основі
індивідуальних запитів іноземного споживача
Наявність
взаємозв’язків
між
підприємницькими
структурами
різних
галузей економіки (транспорт, харчування,
страхування, проживання та ін.) різних країн
Набір різних туристичних благ та послуг, що
поєднані втуристичний продукт з метою
отримання
споживачем
комплексного
задоволення від відпочинку та оздоровлення
Обов’язкове
переміщення
споживача
(туриста) з території проживання у іншу
країну
Можливість
відтермінування
купівлі
туристичної послуги від її споживання
Наявність специфічних інститутів, що
стримують безперешкодне потрапляння до
країни споживання туристичної послуги

Отже, з позиції ідентифікації туристичної послуги на основі
визначення внутрішньо притаманним лише їй ознакам, що
відрізняють її від інших видів послуг, врахування міжнародного та
інституційного
фактору
ми
можемо
сформувати
таке
визначення:міжнародна туристична послуга є комплексною
економічно категорією щодо задоволення різнорівневих потреб
споживачів на основі тісних взаємозв’язків між підприємницькими
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структурами різних галузей економіки (транспорт, харчування,
страхування, проживання) різних країн з обов’язковим
переміщенням туриста з території постійного проживанням в іншу
країну, можливістю відтермінування споживання послуги у часі та
наявністю специфічних інститутів неринкового характеру
притаманних виключно туристичному ринку в умовах
глобалізації148.
Виходячи із природи, сутнісних характеристик та іманентних
ознак туристичних послуг, які ми обґрунтували, слід визначити
інститути, які опосередковують виробництво і споживання
міжнародної туристичної послуги. Як зазначалось раніше група
інститутів ринкового характеру формує універсальне бачення
ринку туристичних послуг, але в сучасних умовах важливу роль
займають інститути неринкового характеру, тобто не лише системи
економічних взаємовідносин. Теоретичним підґрунтям визначення
інституційного забезпечення є теорія інституціоналізму, яка
розглядає економіку як систему взаємовідносин між суб’єктами на
основі не лише економічних, а й психологічних, соціальних та
політичних факторів. Інституціоналізм має чотири основні
напрями:
1) соціально-психологічний (на чолі з Т. Вебленом), що
проголошує психологічну концепцію розвитку економічних
процесів;
2) соціально-правовий (на чолі з Дж. Коммонсом), що
стверджує можливість усунення суперечностей і конфліктів у
економічних відносинах за допомогою юридичних законодавчих
органів держави;
3) емпіричний, або кон'юнктурно-статистичний (на чолі з У.
Мітчеллом), що досліджує циклічні явища в економіці;
4) соціологічний (видатним представником якого є Дж.
Гелбрейт), що вбачає головну проблему економічного розвитку в
забезпеченні гарантованого доходу всім членам суспільства.149
Доповнюючи дані напрями фактором глобалізації та
специфікою транснаціоналізації ми можемо виокремити такі
інституційні складові як глобальна транснаціоналізація туристичної
діяльності, орієнтація попиту на споживачів, зростання рівня
148
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монополізації ринку, уніфікація та стандартизація міжнародної
туристичної послуги. Окрім того в сучасних умовах вагому роль
набуває рівень інформатизації, інфраструктурне забезпечення
галузі, інноваційнфсть.
З позиції ринку туристичних послуг ми пропонуємо дані
напрями інституціоналізації використати при визначенні
взаємозв’язку між загальними (універсальними) та специфічними
(вузькими), характерними тільки для даного сектору інститутами.
Зокрема соціально психологічний напрям ґрунтується на
соціальному статусі та психологічному стані туристів. Дані
інститути неринкового характеру дають можливість досліджувати
ринок з позиції його місткості та невикористаних масштабів.
Соціально-правовий статус визначає пріоритети у лібералізації
візового режиму між різними країнами світу, міграційний статус
туристів. Кон'юнктурно-статистичний напрям інституціоналізації
дає нам змогу сформувати ключові тренди розвитку глобальної
бізнес-діяльності. Зокрема напрями розвитку і поглиблення
транснаціоналізації ринків послуг в залежності від формування
ринкового
середовища
та
прибутковості.
Соціологічний
інституціоналізм враховує специфіку впливу рівня заробітної
плати, сімейний стан та соціального статусу відпочиваючих на їх
запити на ринку туристичних послуг.
На думку ще одного інституціоналіста Дугласа С. Норта,
ринок – це складне і неоднозначне явище. Він являє собою
структуру, що охоплює різні інститути: закони, правила гри і, що
найбільш важливо, певні кодекси поведінки, типи відносин і
зв'язків. Нові інститути, згідно Норту, з'являються, коли
суспільство вбачає можливість одержання прибутку, який не може
бути отриманий в умовах сформованої інституційної системи.
Іншими словами, якщо виробничі фактори надають можливість
збільшення доходів, а інституційні цьому перешкоджають, то
великі шанси виникнення нових інститутів.150 Саме так
відбувається розвиток сучасного ринку туристичних послуг,
зокрема у сфері інформаційного та логістичного забезпечення.
Відсутність систем міжконтинентальних транспортних розв’язок,
глобальних систем бронювання готельного фонду, засобів
харчування, супутніх екскурсійних послуг стримували розвиток
туризму. І саме у ХХ столітті внаслідок швидкої комп’ютеризації,
150
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створення
глобальної
мережі
Інтернету,
здешевленням
транспортних послуг були створені всі передумови для стрімкого
нарощення розвитку даного сектору економіки. Нові інститути
новітнього характеру, зокрема інформаційної презентації
туристичного продукту, нових способів просування туристичних
послуг, активізували ринок туристичних послуг і вивели його на
масову стадію виробництва. Паралельно відбувалося і зростання
кількості суб’єктів господарювання, що надають ці послуги,
диверсифікація їх рівня та якості, ціни та можливостей додаткового
сервісу.
В основі бізнес-діяльності на ринку туристичних послуг
лежить високий рівень глобалізованості та інфраструктурного
забезпечення. Високі витрати на розбудову інфраструктури
туристичної галузі досить швидко окуповуються, а держава, яка
намагається використати туристично-рекреаційний потенціал задля
вирішення питань ринкового характеру, створює відповідне
середовище і також є інститутом даного ринку.
Рональд Коуз на відміну від попередників-інституціоналістів,
не відводить особливого місця в розв’язанні проблеми ринкових
витрат державі. Уряд у певному розумінні являє собою надфірму
(але дуже особливого роду), оскільки він здатний впливати на
використання
факторів
виробництва
за
допомогою
адміністративних рішень. На економічне регулювання може
впливати політика, помилки адміністрації і її негативний вплив на
конкуренцію.151Р. Коуз стверджував, що такі інститути, як фірма і
ринок, становлять інституціональну структуру економічної
системи. Він вводить поняття трансакційних витрат – витрат
економічної діяльності щодо укладання угод: пошуку партнерів,
проведення переговорів, укладання контрактів, дослідження
виконання контрактів тощо. Вартість трансакційних витрат
становить значну частину загальних ресурсів економіки. З метою
зменшення й мінімізації цих витрат одиниця господарювання
створює фірму – організацію, що забезпечує зменшення
трансакційних витрат, стабілізацію трансакційних відносин,
перетворення їх у стійкі регулярні зв'язки.
Фірми виникають добровільно, оскільки є найефективнішим
методом організації виробництва. В середині фірми ринкові
трансакції не діють, а трансакції обміну виконує підприємець151
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координатор, який спрямовує виробництво, виконуючи роль
механізму цін. Отже, існують внутрішньофірмові витрати (в
економічній літературі - агентські), пов'язані з управлінням, коли
алокація ресурсів здійснюється адміністративним шляхом.
Трансакційні та внутрішньофірмові витрати є альтернативними
методами координації виробництва: через ціновий механізм або
через підприємця-координатора, що є причиною виникнення
фірм.152 На нашу думку, саме на ринку туристичних послуг існує
можливість щодо використання теорії трансакційних витрат. В
останні роки простежується чітка тенденція щодо поглиблення
транснаціоналізації бізнес-діяльності у сфері міжнародного
туризму. Об’єднання, поглинання, викуп майна, створення
готельних ланцюгів великими корпораціями призводять до
монополізації ринку. Ще одним трендом-наслідком цього є
універсалізація підходів до ціноутворення з врахуванням
регіональних особливостей країн. Крім того, реалізація потреб у
відпочинку характеризується такими ознаками як тривалість,
комфортність, безпека. Основу забезпечення цих якостей становить
надання туристичних послуг, стандартизація та уніфікація цих
категорій у межах одного готельного ланцюга. Наслідком
об’єднання підприємств в глобальні ланцюги є високий рівень
монополізації даного ринку. Фактично на сьогодні існує близько 10
туроператорів, які представляють відпочинок у певних країнах і
повністю контролюють визначений регіон. Міжнародний ринок
туристичних послуг все більше характеризується олігополістичним
визначником завдяки високим витратам для проникнення на нього,
наявністю технічних бар’єрів, та організаційних інститутів, що
носять глобалізаційний характер. В загалом взаємодія
універсальних і специфічних інститутів туристичного ринку є
основою глобальної інституціоналізації туристичної бізнесдіяльності та визначає ключові тренди її розвитку.
Одним з найважливіших внутрішніх чинників впливу на
ринкові перспективи туристичної фірми варто вважати розробку
нею стратегії створення конкурентних переваг на окремих
ринкових сегментах – базі оптимального поєднання її цілей,
можливостей
і
вимог
туристичного
ринку.
Зрештою,
конкурентоспроможні туристичні послуги формуються в результаті
152
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створення туристичною фірмою конкурентних переваг, які, у свою
чергу, впливають на характер майбутніх стратегічних напрямів,
вибір інструментів і способів їх реалізації.153
На нашу думку, загальні інститути відбивають трактування
інститутів у широкому значенні, не лише як регуляторні механізми,
а як правила, звичаї, закони ринку. Незважаючи на використання
даних інститутів у всіх ринках ми виокремили специфіку їх
застосування у сфері міжнародного туризму. Так, зокрема інститут
ціноутворення притаманна різнотерміновість у різних країнах світу
відповідно до запитів споживачів. Оскільки споживач іноді купує
туристичний продукт завчасно, то вартість його у період активних
продажів може бути завищена на 10-40%. Тобто в момент
споживання покупці отримують однакову послугу, але вартість
даного продукту для них суттєва відрізняється. Дана специфіка
активно використовується посередниками, які попередньо
бронюють готельний фонд і поступаються частиною свого
прибутку задля приливу оборотного капіталу.
З позиції інституційного наповнення сутності ми визначили,
що ринок туристичних послуг в умовах глобалізації є сукупністю
організаційно-економічних, регуляторних інфраструктурних та
правових відносин з приводу виробництва, організації, розподілу,
купівлі-продажу та споживанні тур продукту у міжнародних
економічних відносинах. На кожному з етапів виробництва та
реалізації туристичного продукту наявне інституційне забезпечення
ринку туристичних послуг яке дає можливість визначити ключові
тренди глобальної інституціоналізації туристичної бізнесдіяльності. Одним з таких трендів є універсалізація підходів до
ціноутворення на тур послуги з врахуванням регіональних
особливостей.
Очеретін Д.В. зазначає, що ринок туристичних послуг можна
розглядати як відкриту систему, що багатьма каналами (виробничотехнологічний, ресурсний, кадровий, інформаційний. фінансовий
тощо) пов’язана з ринками вищих рангів (ринок послуг і світовий
ринок) та з господарським комплексом певної території як з
соціально-економічною системою вищого порядку, складовою якої
є. Туристична послуга завдяки своїй специфіці обумовлює
комплексоутворюючий характер туристичної діяльності та
забезпечує мультиплікаційний ефект, який дозволяє визначити
153
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зв’язки та міру інтегрованості туризму в національну та
світогосподарську
системи.
Такими
системоутворюючими
одиницями ринку виступають споживач та виробник туристичної
послуги, різноманітні зв’язки та відносини між якими формують
ринкові структури попиту та пропозиції.154На нашу думку дані
інститути є універсальними тобто характерними для будь-якого
ринку. Вони відбивають трактування ознак і специфіки ринку у
широкому значенні. Інститути неринкового характеру – специфічні
інститути – притаманні виключно туристичному ринку (візовий,
міграційно-статусний,
транспортно-логістичний,
інститут
інформаційної презентації, надання туристичної послуги у часі і
просторі та ін.) пов’язані з інститутами у вузькому значенні і
специфічними
категоріями,
що
використовуються
підприємницькими структурами задля утримання своєї частки
ринку. Глобальна інституціоналізації бізнес діяльності сформована
саме на поєднанні та системній взаємодії універсальних і
специфічних інститутів міжнародного туристичного ринку.
Важливе місце у поданій системі орієнтирів щодо формування
глобальної бізнес інституціоналізації міжнародного ринку
туристичних послуг займає транснаціональна корпорація.
Фактично фона слугує тим інтегративним елементом, що акумулює
як універсальні так і специфічні інститути міжнародного
туристичного ринку та є первинною ланкою глобальної
туристичної бізнес-діяльності. На нашу думку, незважаючи на
наповнення організаційної форми (готельні ланцюги, стратегічні
альянси, туристичні агломерації, глобальні мережеві ланцюги)
транснаціональні корпорації виступають основною регуляторною
інституцією
та
наповнюють
міжнародне
середовище
конвергентними
механізмами
інституційного
забезпечення
глобалізації туристичної діяльності.
Отже, на основі інституційно-методологічних засад нами
удосконалено трактування туристичної послуги в умовах
глобалізації з включенням інституційної парадигми та
методологічних засад, яка на відміну від інших, кваліфікується як
комплексна економічна категорія щодо задоволення різнорівневих
потреб споживачів з різних країн світу на основі тісних
взаємозв’язків між підприємницькими структурами різних галузей
економіки (транспорт, харчування, страхування, проживання) з
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різних країн з обов’язковим переміщенням з території постійного
проживанням, можливістю відтермінування споживання послуги у
часі та наявністю специфічних інститутів неринкового характеру
притаманних виключно міжнародному
туристичному ринку.
Формування інтернаціональної вартості туристичної послуги
відбувається на основі взаємодії універсальних та специфічних
інститутів туристичного ринку результатом якої є глобальна
інституціоналізації туристичної бізнес-діяльності. Ключовими
трендами її розвитку є універсалізація підходів до ціноутворення,
стандартизація та уніфікація продукування туристичних послуг,
зростання рівня монополізації ринку за рахунок утворення
глобальних мережевих ланцюгів 155.
На нашу думку, в умовах глобалізації туристична індустрія
набуває нових механізмів взаємодії та складових елементів.
Зокрема сукупність готелів та засобів розміщення трансформується
у глобальні готельні ланцюги, що мають представництва у різних
країнах світу та пропонують стандартні пакети послуг для клієнтів,
що вже звикли до пропонованого брендом сервісного наповнення.
Логістика транспортного забезпечення у міжнародному туризмі
продовжує вдосконалюватись і доповнюється новими видами
послуг таких як оренда авто, яхт, надання можливості самостійного
бронювання перельотів і суттєвого здешевлення через систему
лоукостів. В цілому слід відмітити укрупнення міжнародного
бізнесу у сфері міжнародної туристичної індустрії, акумуляцію
значних фінансових ресурсів у даній сфері та активізацію
діяльності ТНК.
Характерною ознакою туристичної індустрії є комплексний та
взаємодоповнюючий характер послуг і товарів, що у ній
продукуються.
Як наслідок транснаціоналізація туристичної
індустрії приймає як горизонтальний так і вертикальний характер.
Постачальник туристичних послуг розуміє, що попит на його товар
передбачає попит й на інші товари та послуги. Кожний виробник,
керуючись
мотивом
максимізації
прибутку,
намагається
розповсюдити свою діяльність на інші сфери туристичної індустрії:
авіакомпанії можуть об’єднуватись з туроператорами і готельним
сектором. Ініціатива часто виходить від фірм, що базуються в
країнах-постачальниках туристів, які отримують конкурентні
Лютак О.М. Інституційне забезпечення міжнародної туристичної діяльності в умовах
глобалізації. / Монографія. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 440 с.
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переваги завдяки вивченню туристичного попиту і тенденцій
розвитку на туристичному ринку. Продаж комплексного
турпродукту, який складається з багатьох елементів (перевезення,
розміщення, харчування та ін.) приносить компанії додаткові
вигоди, зокрема економію на маркетингу.156
Процеси транснаціоналізації у туристичній індустрії
розвиваються дещо інакше, – на ці процеси впливають навіть ті
компанії, які безпосередньо не входять у структуру туристичної
індустрії. Взаємодія процесів глобалізації та розвитку світового
туристичного ринку проявляється у вигляді функціонування ТНК,
стратегічних альянсів та глобальних союзів. Залежно від галузі
функціонування ТНК у туристичній сфері можна виділити три
основні групи: транснаціональні готельні корпорації («готельні
ланцюжки»); транснаціональні туристичні транспортні корпорації
(передусім, у сфері повітряного транспорту); транснаціональні
туроператорські корпорації (компанії, що переважно займаються
формуванням пекідж-турів).157
Розширення інвестиційної діяльності операторів туристичного
ринку відбувається на основі залучення суміжних галузей, які
можуть сприяти розвитку галузі та підвищувати її прибутковість.
Стадія розподілу та обміну передбачає перерозподіл
транснаціональних факторів виробництва на користь туристичної
індустрії. Використовуючи економічну термінологію, можна
сказати, що економічна діяльність в туристичній сфері робить
внесок у створення національного доходу. Насамперед це
стосується тих, хто безпосередньо працює у сфері туризму. Але
слід враховувати і доходи інших осіб, які виникають у результаті
обороту коштів, якщо такі особи були постачальниками певних
товарів для туристичного підприємства. Ефект збільшення
національного доходу в туризмі має насамперед регіональне
значення, особливо зважаючи на той факт, що первинна виручка
туристичних підприємств переходить у сферу регіональної торгівлі,
промисловості та сільського господарства (ефект мультиплікатора).
У регіональному аспекті важливу роль відіграє функція
згладжування (вирівнювання), яка виявляється в тому, що туризм
сприяє розвитку структурно слабких регіонів. Досить часто туристи
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цікавляться регіонами з неушкодженою природою та первинними
ландшафтами, з переважанням сільського господарства. Для
місцевих мешканців таких регіонів туризм стає додатковим
джерелом доходів. Функція вирівнювання має і міжнародне
значення. Так, наприклад, для невеликих острівних держав туризм
стає джерелом споживання місцевих товарів і послуг.
Технологічний
складник
макросередовища
турбізнесу
визначається сукупністю засобів, процесів, операцій, за допомогою
яких елементи, що входять у виробництво перетворюються на ті,
що виходять з нього Як зовнішній фактор вона відображає рівень
науково-технічного розвитку, що впливає на організацію,
наприклад, у галузі автоматизації, інформатизації тощо.
Технологічні нововведення впливають на ефективність, з якою
продукти можна виготовляти і продавати, на швидкість старіння
продукту, на способи збирання, зберігання і поширення інформації,
а також на те, які послуги і нові продукти можуть очікувати
споживачі від організації. Особливо потужний вплив на розвиток
туризму мають транспортні технології, техніка для готельного і
ресторанного бізнесу, комунікаційне обладнання, активне
запровадження інтернет-технологій і розвиток електронної
комерції.158
Як наслідок глобальної транснаціоналізації туристичної
індустрії на різних стадіях виробничого процесу формуються
принципи функціонування національних туристичних індустрій у
глобальному середовищі. З позиції нарощення туристичних потоків
все більше країн здійснюють зняття візових обмежень та виділяють
значні державні кошти для активних рекламних акцій держави за
кордоном. Здійснюються реальні кроки щодо нарощення
конкурентоспроможності
галузі
за
рахунок
розширення
інституційного забезпечення глобалізації туристичної діяльності.
5.2. Кількісний аналіз участі країн у світових туристичних
потоках
Виокремлюючи показники для аналізу розвитку міжнародної
туристичної діяльності країн слід розглядати як кількісні
показники, які характеризують сукупний ефект від туристичної
158
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діяльності так і визначені відсоткові значення. На основі якісного
аналізу представлених показників та методу експертних оцінок
провідних спеціалістів нами було обрано групу показників, яка
характеризує рівень розвитку міжнародної туристичної діяльності.
На нашу думку основними кількісними показниками залучення
країн у глобальні туристичні мережі є вхідний та вихідний потік
туристів, надходження від міжнародного туризму, витрати
туристів, прямі надходження від туризму відображені у ВВП
країни, сукупні капіталовкладення у туристичну галузь.
Відносними показниками ефективності туристичної діяльності є
частка надходжень від міжнародного туризму у структурі
загального експорту, частка туристичної сфери у ВВП країни,
частка зайнятих працівників у туристичній сфері, відсоток витрат
туристів за кордоном у загальній структурі імпорту. За об’єкт
аналізу вибрано 154 країни з найбільшим ВНП та які приймали
міжнародних туристів на своїй території. Обгрунтовуючи вибірку
слід зазначити, що вплив решти країн на розвиток світової
економіки та рівню забезпеченості у туристичній сфері є настільки
мізерним, що може бути прирівняний до 0. Зокрема сумарне ВВП
тридцяти країн з нижнього рейтингу таких як Лесото, Бутан, Беліз,
Самоа, Тонга та ін. не перевищує 20 тис. дол, а лише в України для
прикладу цей показник становить 130 тис. дол. Зібрані аналітичні
дані на основі опрацювання даних Всесвітньої туристичної
організації, Світового Банку, Світової організації торгівлі, Євростат
та представлені у ДОДАТКУ Б.
Аналіз зібраних показників дає нам змогу визначити країни
лідери за основними показниками-індикаторами розвитку туризму
на національному рівні. Зокрема за часткою туризму у
макроекономічних показниках, а саме по загальному внеску
туризму у ВВП країни у %, лідерами є Мальдіви, де частка
туристичної сфери у 2015 році становила 96,5% ВВП, Макао –
71,2%, Сейшельські острови – 62,1%, Антігуа і Барбуда – 57,1%,
Вануату – 47,3%, Багами – 46,9% відповідно. Усі перелічені
держави відносяться до острівного типу і туризм є практично
єдиним джерелом надходження та наповнення ВВП. За
надходженням від міжнародного туризму у млн. дол. рейтинг
очолюють такі країни як США – 220757, Франція – 66803, Іспанія –
65100, Великобританія – 62830, Китай – 56913, Німеччина – 55924,
Макао – 51556, Гонконг – 46031, Італія – 45547, Туреччнина –
37371, Австралія – 34117 млн. дол. Наведені цифри констатують
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факт про широку географічну диверсифікацію туристичних потоків
та надхолдень від них. Особливу увагу привертає така країна як
Макао з населенням 600 тис. чол, що аналогічно до Гонконгу є
спеціальним адміністративним округом Китайської Народної
Республіки, а протягом 1557-1999 років була найстаршою
європейською колонією Португалії. Досліджуючи індикатор
надходження від міжнародного туризму у % від експорту країни,
лідерами стали практично ті ж визначені країни, зокрема експорт
від туризму на Мальдівах становить 85,4% усього експорту країни,
Макау – 80,2%, Домінікана – 72,8%, Антігуа і Барбуда – 65,8%,
Багами – 63,5%, Барбадос – 60,4%. За сукупними
капіталовкладеннями у туристичну галузь у 2014 році провідні
місця займають такі країни як США – 148837 млн. дол., Китай –
132450 млн. дол., Індія – 35283 млн. дол., Франція – 33037 млн.
дол., Японія – 32837 млн. дол., Німеччина – 27798 млн. дол.,
Саудівська Аравія – 21625 млн. дол., Великобританія – 21468 млн.
дол., Бразилія – 18122 млн. дол. Абсолютні показники
інтегрованості країн у глобальні туристичні мережі змінюють
тенденцію щодо лідерів (табл.5.2).
Визначивши лідерів по залученому туристичному потоку та
надходжень від міжнародного туризму, ми можемо говорити про
різновекторні тенденції цих показників. Серед країн лідерів по
залученому туристичному потоку є держави, загальні надходження
яких від міжнародного туризму суттєво відстають від лідируючих
рейтингів. Зокрема Франція, що займає перше місце по вхідному
туристичному потоку, є лише шостою по витратах туристів в
середині країни, а Російська Федерація, туристичний потік якої
відповідає 9 місцю у рейтингу, займає 30 позицію по витратах
міжнародних туристів. Зворотна ситуація у Тайланду та Макау, а
саме: рейтинг щодо витрат міжнародних туристів в середині країни
випереджає показники цих країн у рейтингу вхідного туристичного
потоку. З нашої точки зору, основними причинами таких тенденцій
є різний рівень доходів, туристів, що обирають відпочинок у цих
країнах, та внутрішньокраїнний рівень цін.
Таблиця 5.2
Країни лідери по залученому туристичному потоку та
надходженню від міжнародного туризму у 2014 р.
Назва країни

Обсяг
вхідного
туристичного

Місце у
рейтингу

Витрати
міжнародних
туристів

Місце у
рейтингу
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потоку, млн.
чол.
Франція
США
Іспанія
Китай
Італія
Туреччина
Німеччина
Великобританія
Російська
Федерація
Мексика
Гонконг
Малайзія
Тайланд
Макао

83,767
75,011
64,995
55,622
48,576
39,811
32,999
32,613

1
2
3
4
5
6
7
8

всередині
країни, млрд.
дол.
48,2
189,7
61,9
61,2
41,0
35,5
43,5
48,4

32,421

9

13,3

30

29,346
27,770
27,437
24,810
14,566

10
11
12
13
18

18,4
43,9
15,4
49,0
36,7

20
7
26
4
10

6
1
2
3
9
12
8
5

В групу аутсайдерів по аналогічним показникам увійшли такі
країни як Домініка - 81,0 тис. чол., Сан Марино – 75,0, Сент
Вінсент і Гренадіни – 71,0, Тимор-лешти – 60,0, Ліхтенштейн –
54,0, Тонга – 50,0, Сьерра Леоне – 44,0, Мікронезія – 35,0, Гвінея –
33,0, Соломонові острови – 20,1, Молдова – 11,0, Тувалу – 1,4 тис.
чол.. відповідно, причому рівень витрат міжнародних туристів в
середині цих країн рівний практично 0. Як бачимо серед цих країн є
і представники європейського континенту а також острівні
держави. У порівнянні з лідерами ми можемо вважати, що
основною причиною відсутності значних надходжень від туризму є
недосконала державна політика щодо розвитку і використання
туристично-рекреаційного потенціалу. Зокрема, Соломонові
острови що володіють унікальною природою, печерами, флорою і
фауною практично невідомі пересічному європейському туристу.
Ще одним напрямом аналізу є врахування рівня зайнятості
населення у туристичній галузі. Лідерами тут знову є острівні
держави, значна частина населення яких працює у туристичній
сфері. Аналітично це підтверджено такими даними: прямий вклад
туризму у зайнятість в Макао становить 32,9%, Мальдіви – 30,2%,
Багами – 28,9%, Сейшельські острови - 26,2% відповідно. Для
порівняння у Франції цей показник становить 4,2%, в США – 3,8%,
Іспанії – 5,0%, Китаї – 2,9%, Італії – 5,0%, Туреччині – 2,3%.
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Аналізуючи вихідний туристичний потік (табл. 5.3.), слід
відмітити
тенденції,
які
охарактеризовані
внутрішньою
купівельною спроможністю громадян тієї чи іншої країни.
Таблиця 5.3
Країни лідери по вихідному туристичному потоку у 2014р.
Назва країни

Обсяг вихідного
туристичного
потоку, млн.
чол.
85,519
83,008
68,303
60,082
56,000

Гонконг
Німеччина
США
Великобританія
Польща
Російська
Федерація
Китай
Канада
Італія
Франція
Україна
Саудівська Аравія
Індія
Мексика
Нідерланди
д/в – дані відсутні

1
2
3
4
5

Витрати
туристів за
кордоном,
млрд. дол.
22,032
106,630
145,678
79,935
9,540

45,889

6

55,383

6

45,844
33,518
28,180
22,460
19,824
18,330
18,261
17,928
16,903

7
8
9
10
11
12
13
18
19

164,859
33,817
28,857
59,377
5,470
25,137
17,493
12,871
21,390

1
7
11
5
41
15
24
26
18

Місце у
загальному
рейтингу

Місце у
загальному
рейтингу
17
3
2
4
33

Як видно з таблиці, Гонконг займає лідируючу позицію по
вихідному туристичному потоку і лише 17 місце по витратам своїх
туристів у світі. Тобто можна стверджувати, що туристи цієї країни,
аналогічно як і мешканці Республіки Польща та України є більш
економними у відпочинку ніж китайці. В той же час місця у
рейтингах таких країн як Німеччина, США, Великобританія, Росія,
Канада є спів розмірними.
Оскільки туризм одна з найбільш прибуткових і стрімко
зростаючих галузей, то і бажання суб’єктів ринку отримувати
прибутки у цій сфері є обґрунтованим і закономірним явищем.
Підтвердженням цьому є такі статистичні дані (табл 5.4).
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Таблиця 5.4
Макроекономічні показники розвитку туристичного ринку 159
2025

Безпосередній
внесок у ВВП
Загальний
внесок у ВВП
Експорт
зовнішній
Внутрішні
витрати
Вільні витрати
Бізнес витрати
Капітальні
вкладення

млрд.
дол.

%
зростання
в
постійних
цінах

% від
загальног
о
зростання
з
урахуван
ням
інфляції

3,7

3593,2

3,3

3,9

9,8

3,7

11381,9

10,5

3,8

1383,8

5,7

2,8

2140,1

5,6

4,2

3642,1

4,7

3,7

5465,0

4,1

3,8

3850,2
1175,7

2,3
0,7

3,3
4,0

5928,8
1679,0

2,5
0,7

4,1
3,2

814,4

4,3

4,8

1336,4

4,9

4,6

2014,
млрд.
дол.

2014
%
зростання
в
постійних
цінах

2015
% від
загального
зростання з
урахування
м інфляції

2364,8

3,1

7580,9

Як видно з таблиці, до 2025 року спостерігатиметься стабільне
(на рівні 3%) зростання туристичного ринку та його ролі у
світовому ВВП. Капітальні вкладення повинні задовольнити запити
туристичної індустрії для виготовлення і реалізації туристичного
продукту.
Оскільки Європа отримує найбільші надходження від
туристичного бізнесу слід здійснити оцінку країн з найбільшим
економічним приростом від міжнародного туризму. Економічне
значення міжнародного туризму можна виміряти, дивлячись на
співставлення міжнародних туристичних надходжень по
відношенню до ВВП (ці дані взяті з статистики платіжного балансу
і включають в себе ділові поїздки, а також поїздки для
задоволення). На основі статистичних даних європейської
спільноти ми виокремили, що у 2014 році співвідношення
туристичних надходжень до ВВП був найвищим серед країн-членів
ЄС, в Хорватії (17,2%), на Мальті (14,4%) і на Кіпрі (12,3%), що
підтверджує важливість туризму для цих країн. В абсолютному
вираженні найвищі міжнародні туристичні надходження в 2014
році були зафіксовані в Іспанії (49,0 млрд євро) і Франції (43.2 млрд
159
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євро), а потім Великобританії, Італії та Німеччини (всі три записи
надходжень 33-35 млрд євро). У Німеччині був зафіксований
найвищий рівень витрат на міжнародні поїздки, на загальну суму
70300 млн євро в 2014 році, а потім Сполучене Королівство (47,8
млн євро) і Франція (36,7 млрд євро). Іспанія була членом ЄС з
найвищим рівнем чистих надходжень від поїздки в 2014 році
(35400 млн євро), в той час як в Німеччині був зафіксований
найбільший дефіцит (-37600 млн євро).160
В довгостроковій перспективі: міжнародні туристські потоки в
усьому світі, як очікується, збільшаться на 3,3% в рік з 2010 по
2030 р. і досягнуть 1,8 млрд. до 2030 року, за даними UNWTO –
TourismTowards 2030. У період між 2010 і 2030 роками, в країнах,
що розвиваються (+ 4,4% на рік) потоки, як очікується, збільшаться
в два рази швидше ніж в країнах з розвиненою економіка (+ 2,2%
на рік). Частка ринку країн з економікою, що розвивається
збільшилася з 30% в 1980 році до 47% в 2013 році, і як очікується,
досягне 57% до 2030 року, що еквівалентно більше 1 млрд.
міжнародних туристичних потоків.
У 2013-14 році світовий туризм: становив 9% ВВП; надавав 1 з
11 робочих місць; становив 1.4 та 1.5 трильйони доларів в експорті
відповідно; складав 6% світового експорту.
Дані для аналізу взяті із звітів UNWTO – світової організації
торгівлі, а саме для 2013 року з UNWTO Tourism Highlights 2014
Edition161, UNWTO Tourism Highlights 2015 Edition162, та для 2014
року з UNWTO Annual Report 2014163. Міжнародні туристичні
потоки в 2013 році виросли на 5%, досягнувши рекордних 1087
млн. осіб по всьому світу, в порівнянні з 1035 млн. осіб у 2012 році,
коли мітка в 1 мільярд була перевищена перший раз за всю історію.
Незважаючи, на те що світова економіка мала стагнаційний
розвиток, попит на міжнародний туризм перевершив всі очікування
і склав додатково 52 мільйони міжнародних туристів, які
подорожують на міжнародному рівні в 2013 р. В 2014 цей показник
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зріс на 46 млн. або на 4,3% до 1133 млн. осіб. Хоча планувалось за
довгостроковим прогнозом лише 3,3% росту в рік.
В Європі зустріли на 29 млн. більше іноземних туристів і
потоки збільшились до 563 млн. осіб в загальній сумі. Зростання (+
5%) було в 2 рази більшим за середній показник регіону в період з
2005-2012 рр.(+2.5%). В 2014 році кількість туристів збільшилась
ще на 3% і склала 582 млн.
Азія і район Тихого океану мали найшвидше відносне
зростання серед всіх регіонів ЮНВТО, зі збільшенням на 6%
міжнародних потоків, або на 14 мільйонів більше, ніж у 2012 році.
В Африці спостерігалося зростання на 5%, що еквівалентно 3
мільйонів туристів, досягнувши 56 млн. У Північній і Південній
Америці, міжнародні потоки зросли на 3% до 168 млн., або зросли
на п'ять мільйонів. Близькому Сходу (0%) у 2013 роціне вдалося
повернутися до зростання, хоча деякі напрямки мали досить
непогану тенденцію та інші мали помірне відновлення.
В 2014 році Америка показала рекордне зростання туристичних
потоків на 8% в рік досягши 181 млн., що на 13 млн. більше 2013
року. Азія та Тихий океан показали зріст у 5 % річних або на 14
млн. більше туристів, що в загальному підсумку склало 263 млн.
іноземних потоків.

* ITA – міжнародні туристичні потоки, ITR- міжнародні надходження від туризму.

Рис.5.1. Міжнародний туризм в 2014 році164

164

UNWTO Tourism Highlights (2015
http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2015.pdf

Edition):

[Electronic

resourse].

–

Mode

of

access:

156

Потоки міжнародного туризму на Близькому сході зросли на 5
% після двох років падінь, що говорить про хороші результати в
більшості країн. Регіон прийняв на 3 млн. більше міжнародних
туристів ніж в 2013 році і в загальному підсумку їх кількість склала
51 млн. осіб. Кількість міжнародних туристів до Африки у 2014
році збільшилась на 2%, що еквівалентно 1 мільйону осіб
прийнявши таким чином 56 млн. туристів.
У 2015 році відповідна позитивна динаміка продовжилась. (рис.
3.4): міжнародні туристичні потоки зросли до 1186 млн. (на 53 млн.
чол. або 4,6% у порівнянні з 2014роком), а міжнародні
надходження від туризму збільшились на 15 млрд. дол. (1,2%) до
1260 млрд.

Рис.5.2. Міжнародний туризм в 2015 році165
Як і прогнозувала Всесвітня організація з туризму найбільш
суттєвий приріст має Азія та район Тихого океану, де надходження
у загальносвітовій структурі зросли з 30 до 33% або на 41 млрд.
дол. та Америка, де відбулось зростання на 2% або 30 млрд. дол.
Негативна динаміка щодо надходжень від міжнародного туризму
спостерігається на Європейському континенті, зокрема частка
UNWTO Tourism Highlights (2016 Edition): [Electronic resourse]. – Mode of access:
http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2016.pdf
165
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даних територій зменшилась із 40 до 36%, а в абсолютному
значенні це становить
-58 млрд. дол. Структура світового
туристичного потоку у 2015 році суттєво не змінилася. Аналіз
довгострокових тенденцій відображений у таблиці 5.5
Таблиця 5.5.
Міжнародні туристичні потоки
Міжнародні туристичні потоки, млн.
Рік
Світ
Розвинені
країни
Країни що
розвиваються
Європа
Пн. Європа
Зх. Європа
Центр./Сх.
Європа
Пд. Європа
Азія та Тихий
океан
Пн.Сх. Азія
Пд.Сх. Азія
Океанія
Пд. Азія
Америка
Пн. Америка
Кариби
Центр.
Америка
Пд. Америка
Африка
Пн. Африка
Пд. Африка
Близький
Схід

2005
807,0
459,0

2010
948,0
506,0

2012
1035,0
551,0

2013
1087,0
581,0

2014
1133,0
619,0

Частка на
ринку, %
2013
100,0
53,4

Зміна,
%
13/12
5,0
5,4

Зміна%

348,0

442,0

484,0

506,0

513,0

46,6

4,5

2,4

448,9
60,4
141,7
90,4

484,8
62,7
154,4
94,5

534,4
65,1
167,2
111,7

563,4
68,9
174,3
118,9

581,8
71,3
174,5
121,1

51,8
6,3
16,0
10,9

5,4
5,8
4,2
6,5

2,7
5,9
2,2
-4,9

156,4
153,5

173,3
204,9

190,4
233,5

201,4
248,1

214,9
263,3

18,5
22,8

5,7
6,2

6,9
5,4

859
48,5
10,9
8,1
133,3
89,9
18,8
6,3

111,5
70,0
11,4
12,0
150,6
99,5
19,5
7,9

122,8
84,2
11,9
14,6
162,7
106,4
20,7
8,9

127,0
93,1
12,5
15,5
167,9
110,1
21,2
9,2

136,3
96,7
13,2
17,1
181,0
120,4
22,4
9,6

11,7
8,6
1,1
1,4
15,5
10,1
2,0
0,8

3,5
10,5
4,7
6,1
3,2
3,5
2,4
3,7

7,3
2,6
5,7
6,8
8,0
9,2
6,2
5,6

18,3
34,8
13,9
20,9
36,3

23,6
49,9
18,8
31,2
58,2

26,7
52,9
18,5
34,5
51,7

27,4
55,8
19,6
36,2
51,6

28,6
55,7
19,8
35,9
51,0

2,5
5,1
1,8
3,3
4,7

2,3
5,4
6,1
5,0
-0,2

5,4
2,4
0,9
3,3
5,4

14/13
4,3
5,8

Надходження
від
міжнародного
туризму.
Зростання
туристичних потоків призводить до збільшення надходжень, а отже
означає і зростання міжнародних прибутків.
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Таблиця 5.6.
Надходження від міжнародного туризму
Міжнародні туристичні
надходження, % зміни (в
місцевих валютах)
Рік
Світ
Розвинені країни
Країни що
розвиваються
Європа
Пн. Європа
Зх. Європа
Центр./Сх.
Європа
Пд. Європа
Азія та Тихий
океан
Пн.Сх. Азія
Пд.Сх. Азія
Океанія
Пд. Азія
Америка
Пн. Америка
Кариби
Центр. Америка
Пд. Америка
Африка
Пн. Африка
Пд. Африка
Близький Схід

13/12 14/13
5,3
3,7
6,0
3,2
4,0
4,6

Частка
ринку,
%

Частка
на
ринку,
%

2014
100,0
65,5
34,5

2013
100,0
64,3
35,7

Надход Надход
ження, ження
млрд.
млрд.
доларів доларів
США
США
2014
2013
1245,0 1159,0
815,0
745,0
430,0
413,0

11/10
4,5
5,9
2,1

12/11
4,2
4,0
4,5

4,9
2,4
3,9
6,8

1,9
3,3
2,7
4,0

3,8
7,1
1,7
3,4

3,6
5,3
1,5
-0,8

40,9
6,5
13,7
4,6

42,2
6,4
14,5
5,2

508,9
80,8
171,1
57,7

489,3
74,2
167,9
59,9

6,1
8,3

0,0
6,7

4,5
8,2

6,2
4,1

16,0
30,3

16,2
31,0

199,2
376,8

187,3
358,9

9,2
12,9
-4,1
11,6
5,1
5,9
-1,5
9,7
5,7
1,7
-5,5
5,0
-17,2

7,9
10,6
-1,3
-0,6
5,7
6,7
1,2
7,5
3,2
7,3
9,1
6,5
2,2

9,3
9,7
1,9
5,3
6,4
7,8
2,1
3,2
3,2
0,0
-1,4
0,3
-1,9

5,1
0,4
7,2
7,8
3,1
2,2
6,1
7,5
5,7
2,9
3,4
2,8
5,7

15,9
8,6
3,6
2,2
22,0
16,9
2,2
0,8
2,1
2,9
0,8
2,1
4,0

15,9
9,3
3,7
2,1
19,8
14,8
2,1
0,8
2,1
3,0
0,9
2,1
4,1

198,1
106,8
44,8
27,2
274,0
210,9
27,1
10,2
25,8
36,4
10,6
25,9
49,3

187,7
107,4
42,6
24,3
229,2
171,0
24,8
9,4
23,9
34,2
10,2
24,0
47,3

З таблиця 5.6 видно, що в 2013, надходження від міжнародного
туризму в містах і аеропортах по всьому світу виросли на 5% в
реальному вираженні (з урахуванням коливань валютних курсів та
інфляції), та досягли 1159 млрд. доларів США (євро 873 млрд.).
Зростання надходжень означає зростання міжнародних прибутків
(також + 5%), що підтверджує сильну кореляцію між цими двома
ключовими показниками міжнародного туризму.
В абсолютному вираженні виручка збільшилася на 81 мільярд
доларів США (34 млрд. євро, порівняно менше через зниження
курсу долара). В Європі, на частку якої припадає 42% всіх
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надходжень від міжнародного туризму, було відзначено найбільше
зростання в 2013 році: на 35 мільярдів доларів США до 489 млрд.
(368 мільярдів євро) та на 20 млрд. в 2014 році, причиною цього
частково є стабільність євро.
В Азії і Тихому океані (що становить 31% світових
надходжень) збільшилися доходи на 30 млрд. доларів до 359 млрд.
доларів США (євро 270 млрд.) та у 2014 році ще на 18млрд. і
становить 377 млрд. доларів. У Північній і Південній Америці (20%
ринку), надходження збільшилися на 16 млрд. доларів США до 229
млрд. (євро 173 млрд.), проте уже в 2014 році збільшили на 45
млрд. доларів і становить 274 млрд. На Близькому Сході (4%
ринку) надходження від міжнародного туризму оцінюються в 47
млрд. доларів США (євро 36 млрд.) і в Африці (3% ринку) в 34
млрд. доларів США (євро 26 млрд.). У 2-14 році в Африці та на
Близькому сході надходження збільшились на 2 млрд. доларів
США. Як видно в 2014 році збільшилась частка Американських
країн на ринку туристичних послуг.
У відносному вираженні, Азія і Тихий океан (+ 8%)
зафіксували найбільше збільшення надходжень, а також і Південна
Америка (+ 6%) і Європа (+ 4%). Африка показала стабільні
надходження, а на Близькому Сході надходження знизилися на 2%
в порівнянні з 2012 роком. У 2014 році найбільше зростання
показав Близький Схід (+6%) та Азія з Тихим океаном (+4%), далі
йде Європа Америка та Африка в яких міжнародні туристичні
потоки збільшились на 3%.
Надходження від міжнародного туризму це доходи, які
генеруються у визначених країнах від витрат на проживання,
харчування та напої, на місцевий транспорт, розваги, покупки та на
інші послуги та товари. У макроекономічному плані, витрати
міжнародних відвідувачів вважається експортом для країни в яку
приїжджають туристи і в якості імпорту для країни місця
проживання відвідувача. У платіжному балансі, надходження від
в'їзного туризму представлені як «Подорожі по кредиту», а під
балансом послуг і витрат виїзного туризму як «Подорожі по
дебету». Для багатьох країн туризм є важливим джерелом
валютних надходжень і вносить важливий внесок в економіку,
створюючи необхідні робочі місця і можливості для розвитку.
Крім надходжень в країнах куди приїжджає турист, туризм
також генерує доходи від експорту за рахунок міжнародних
пасажирських перевезень (надаються нерезидентам). У 2013 році
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вартість експорту останньої оцінюється в 218 млрд. доларів, в
результаті чого загальний обсяг експорту доходів від туризму зріс
до 1,4 трлн. доларів США (1,0 трлн євро), або на 3,8 млрд. доларів
США (2,8 млрд. євро) в день в середньому, а 2014 році зріс ще на 1
трлн. доларів США і склав 1,5 трлн. На міжнародний туризм
(подорожі та пасажирські перевезення) припадає 29% світового
експорту послуг і 6% від загального обсягу експорту товарів і
послуг. Як світова категорія експорту, туризм посідає п'яте місце
після таких видів товарів, як паливо, хімікати, продукти харчування
та автомобільної продукції, в той час займає перше місце у
багатьох країнах, що розвиваються.
При складанні рейтингу найбільших світових міжнародних
напрямків туризму, варто приймати до уваги більше одного
показника. Перше місце за двома основними показниками туризму
- міжнародних туристських прибуттів і надходжень від
міжнародного туризму. Цікаво відзначити, що вісім з десяти
провідних країн з'являються в обох списках, незважаючи на
відмінності в типах туристів яких вони залучають, а також
відмінностях в термінах перебування в країні і витратах на одну
поїздку і за одну ніч. У випадку надходжень від міжнародного
туризму, зміни відображають не тільки відносну продуктивність,
але і (в значній мірі) коливання обмінного курсу між
національними валютами і доларом США. В подальшому
необхідно здійснити дослідження взаємозв’язку між рівнем
включеності країни у глобальні туристичні процеси і темпами її
економічного зростання.166
В сучасних умовах міжнародна туристична індустрія стає все
більш інвестиційно привабливим напрямом вкладання коштів,
перетворивши туризм в якості ключового фактора соціальноекономічного прогресу за рахунок доходів від експорту, створення
робочих місць і підприємств, а також розвитку інфраструктури. За
останні шість десятиліть, туризм продовжив розширення і
диверсифікацію, ставши одним з найбільших і найбільш швидко
зростаючих секторів економіки в світі. Багато нових країн з
туристичним потенціалом з’явились на додаток до традиційних
фаворитів Європи і Північної Америки. Незважаючи на періодичні
потрясіння світової економіки, міжнародні туристичні поїздки
показали, практично безперервне зростання - з 25 мільйонів в 1950
166

Лютак О.М. Інституційне забезпечення міжнародної туристичної діяльності в умовах глобалізації. /
Монографія. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 440 с.
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році до 278 млн. в 1980 році, 528 млн. в 1995 р і 1087 млн. в 2013
році.
Щодо відносних показників динаміки доходів на міжнародному
ринку туристичних послуг, то лідирує Азіатсько-Тихоокеанський
регіон: у 2014 р.тут спостерігався найбільш ріст доходів (+8%), за
ним слідує Американськийрегіон (+6%) і Європа (+4%). До числа
перших десяти турцентрів по доходах, де відбувався сильний
приріст, входять Таїланд (+23%), Гонконг (Китай) іМакао (Китай)
(обидва +18%), Сполучене Королівство (+13%) і США(+11%).
Доходи в Іспанії, Франції, Китаї, Італії та Німеччині зросли
вдіапазоні від 1 % до 5 %. Дані тенденції відповідають сукупним
капіталовкладенням по даних регіонах.
Таблиця 5.7.
Сукупні капіталовкладення у туристичну галузь за мегарегіонами,
млрд.дол.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Світ

Африка

Америка

655,017
705,490
762,312
700,646
648,18
667,145
695,215
705,683
743,712
774,578
811,012

23,481
28,748
29,483
27,457
25,507
25,271
26,063
26,991
28,065
29,569
31,038

219,085
243,061
252,104
218,747
198,581
191,193
205,662
207,009
213,842
220,156
231,321

Азія та
Тихий
океан
214,249
237,024
270,316
251,382
213,061
227,587
244,345
260,126
281,144
296,465
310,582

Європа

Близький
Схід

168,358
163,389
178,699
168,588
176,023
187,958
184,01
174,816
181,698
186,624
194,183

29,845
33,267
31,709
34,473
35,008
35,137
35,136
36,742
38,963
41,764
43,888

Як видно з таблиці в останні роки саме АзійськоТихоокеанський
регіон
характеризується
зростанням
капіталовкладень і як наслідок суттєвим нарощенням туристичних
прибуттів, про що говорилось у попередньому параграфі.
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5.3. Кількісні та якісні параметри транснаціоналізації
туристичної діяльності України
Сучасний ринок туристичних послуг розвивається динамічно
та насичується новими продуктами, видами туризму та країнами,
що займають свою нішу. Україна, що володіє значним туристичним
потенціалом, намагається активно долучитися до міжнародних
економічних відносин у цій сфері. Важливим елементом
встановлення інституційного ресурсу підвищення міжнародної
конкурентоспроможності туристичного сектору України є оцінка
сучасного стану і рівня розвитку вітчизняної туристичної галузі.
Сучасні реалії вимагають оцінки туристичних потоків у
кількісному виразі, аналізу складених тенденцій та перспектив,
особливостей географічної структури вхідного та вихідного
туристичного потоку, прогнозування подальших обсягів та
форматів щодо транснаціоналізації туристичної діяльності України.
Основними кількісними та якісними параметрами, які
характеризують транснаціоналізацію туристичної діяльності,
проникнення нашої держави у систему міжнародних економічних
відносин є обсяг туристичних потоків, фінансова насиченість галузі
інвестиціями, географія виїзного та в’їзного туризму. Разом з тим,
такий аналіз дасть змогу визначити основні напрями, за якими
спостерігається суттєве відставання України від інших держав за
рівнем і напрямами транснаціоналізації та розробити механізм
вирішення проблем за даними сегментами. Особливу увагу слід
зосередити на інституційному забезпеченні розвитку туристичнорекреаційної сфери, особливостям здійснення підприємницької
діяльності у туристичній галузі та механізмів щодо її нарощення.
Тобто основними етапами дослідження туристичного сектору
України в ключі нарощення її конкурентоспроможності є:
1) аналіз темпів приросту вхідних та вихідних туристичних
потоків України;
2) оцінка географії охоплення туристичних потоків;
3) аналіз валютних надходжень від туризму та рівень
інвестиційних вкладень у галузь.
Отже, первинним елементом аналізу туристичного сектору
України є темпи приросту ринку, тобто необхідно проаналізувати
кількість туристичних в’їздів і виїздів протягом періоду та
визначити їх темпи приросту відносно базового року та щороку
(табл. 5.8.).
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Таблиця 5.8.
Аналіз темпів приросту туристичних потоків України
у 2000-2015 р.р. (складено та розраховано на основі167)

Період

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Кількість
громадян
України,
які
виїжджали
за кордон,
чол.
13422320
14849033
14729444
14794932
15487571
16453704
16875256
17334653
15498567
15333949
17180034
19773143
21432836
23761287
22437671
23141646

Кількість
іноземних
громадян,
які
відвідали
Україну,
чол.
6430940
9174166
10516665
12513883
15629213
17630760
18935775
23122157
25449078
20798342
21203327
21415296
23012823
24671227
12711507
12428286

Сальдо
туристич
ного
потоку
6991380
5674867
4212779
2281049
-141642
-1177056
-2060519
-5787504
-9950511
-5464393
-4023293
-1642153
-1579987
-909940
9726164
10713360

Темпи
Темпи
приросту
приросту
вихідного
вхідного
туристичного туристичного
потоку, %
потоку,%
Ланц Базис Ланц Базис
югові
ні
югові
ні
10,63 10,63 42,66 42,66
-0,81
9,74 14,63 63,53
0,44
10,23 18,99 94,59
4,68
15,39 24,89 143,03
6,24
22,58 12,81 174,16
2,56
25,73
7,4 194,45
2,72
29,15 22,11 259,55
-10,59 15,47 10,06 295,73
-1,06 14,24 -18,27 223,41
12,04
28
1,95 229,71
15,09 47,32
1
233
8,39
59,68 7,46 257,85
10,86 77,03 7,21 283,63
-5,57 67,17 -48,48 97,66
3,14
72,41 -2,23 93,26

Аналізуючи таблицю, ми можемо зробити висновки про те, що
протягом
2004-2013
років
Україна
набула
статусу
імпортоорієнтованого туристичного потоку (сальдо туристичного
потоку негативне). Тобто кількість іноземних громадян, які
відвідали Україну зростала вищими темпами, ніж кількість
громадян України, які виїжджали за кордон. Так, зокрема, у 2004 та
2007 роках темп приросту вихідного потоку становив 4,68 та 2,72%,
а вхідного 24,89 та 22,11% відповідно. Лише у 2009 році внаслідок
світової фінансової кризи та у 2014-2015 р.р. в результаті агресії РФ
ми спостерігаємо від’ємне значення темпу приросту вхідного
туристичного потоку. Відносно базового 2000 року у 2007-2013 р.р.
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зростання кількості іноземних громадян, які відвідали Україну
зростала більш ніж у 2 рази. Оцінка географії охоплення
туристичних виїздів громадян України здійснена на основі даних
Державної служби статистики України представлена в таблиці 5.9.
Таблиця 5.9
Виїзд громадян України за кордон за країнами у 2012-2015р.р.
Країна
Австрія
Білорусь
Болгарія
Велика
Британія
Греція
Грузія
Єгипет
Ізраїль
Іспанія
Італія
Казахстан
Кіпр
Молдова
Нідерланди
Німеччина
ОАЕ

2015
осіб
%
106451
0,46
1325546
5,73
43860
0,19

2014
осіб
96809
1538160
47480

%
0,43
6,86
0,21

2013
осіб
112392
1738907
64351

%
0,47
7,32
0,27

2012
осіб
%
103207 0,48
1673717 7,81
48594
0,23
85047

62439

0,27

76590

0,34

109659

0,46

101298
81601
350936
129311
60710
113373
35639
57303
1727308
87052
294797
137442

0,44
0,35
1,52
0,56
0,26
0,49
0,15
0,25
7,46
0,38
1,27
0,59

151286
90487
400427
11833
99614
172845
32496
47601
421169
75962
308908
161726

0,67
0,4
1,78
0,05
0,44
0,77
0,14
0,21
1,88
0,34
1,38
0,72

201538
82312
336173
124057
119730
191616
30307
35366
2395258
82011
376316
210772

9505713

41,08

7657021

34,13

6991778

4080414

17,63

4671321

20,82

6140406

755248
510537

3,26
2,21

656102
450549

2,92
2,01

571266
573840

Угорщина

2442101

10,55

2152512

9,59

1900469

Франція
Чехія
Чорногорія
Швейцарія
Інші країни
Всього

98353
52738
26564
36095
918817
23141646

0,43
0,23
0,11
0,16
3,97
100

83207
84948
37764
47598
2863256
22437671

0,37
0,38
0,17
0,21
12,78
100

81995
170114
48050
37973
1034531
2376118
7

0,85 121536
0,35
50170
1,41 297267
0,52 141319
0,5
92939
0,81 152709
0,13
23521
0,15
26775
10,08 2174173
0,35
73069
1,58 380554
0,89 151181
576518
29,43
4
594130
25,84
5
2,4
508008
2,42 563184
175998
8
6
0,35
75396
0,72 299444
0,2
39349
0,16
33840
4,34 851362
100 21432836

Польща
Російська
Федерація
Словаччина
Туреччина

Розраховано автором на основі 168

0,4
0,57
0,23
1,39
0,66
0,43
0,71
0,11
0,12
10,14
0,34
1,78
0,71
26,9
27,72
2,37
2,63
8,21
0,35
1,4
0,18
0,16
3,97
100

Як видно з таблиці, у географічній структурі виїздів громадян
України за кордон лідируючі позиції займають такі країни як
Білорусь, Молдова, Польща, Російська Федерація, Словаччина,
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Туреччина, Угорщина. Протягом 2012-2015 р.р. можна простежити
чітку тенденцію до зменшення частки Російської Федерації з
27,72% у 2012 році до 17,63% у 2015 р. та Білорусії з 7,81% до
5,73% відповідно. Натомість, дуже суттєво зріс західний вектор
подорожей наших громадян (Польща, Угорщина, Словаччина).
Особливо чітко це простежується на прикладі Польщі, де приріст
становить з 26,9% у 2013 р. до 41,08% у 2015 році (Рис. 5.3).

Рис. 5.3. Геопросторова структура вихідного туристичного потоку у
2012-2015р.р., %
На нашу думку, основним фактором, що спричинив цю
тенденцію, є можливість отримати шенгенську візу через значну
мережу візових центрів та консульств в Україні. Зокрема у 2015
році через консульство Польщі було отримано 457803 шенгенських
візи, Угорщини – 115983, Німеччини – 92035, Іспанії – 78258,
Литви – 72767 віз, а через консульства всіх решти країн – 371511
шенгенських віз.169
За рахунок даного інституційного забезпечення відбувається
часткове викривлення інформації про географію відпочинку наших
громадян за кордоном. Як видно з рисунку, переважна більшість віз
отримана у консульських пунктах Республіки Польща, Угорщини,
Німеччини та Іспанії, що відповідає туристичних потоках до цих
країни. Цілком логічно, що частина віз отримані не з метою
туристичних поїздок, тому потребує уточнення аналізу даних саме
за напрямом організованого туризму. Слід відмітити, що у
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статистичних показниках немає чіткого розмежування між
туризмом та приватною поїздкою і лише частина подорожуючих
через туроператорів і відкриваючи туристичні візи потрапляє в
категорію організованого туризму. Зокрема такі країни як Кіпр,
Угорщина та Хорватія взагалі мають нульові показники по
організованому туризму, але ми усвідомлюємо, що відкрита
довгострокова багаторазова Шенгенська віза дає змогу
подорожувати без обмежень саме з туристичними цілями. Саме
такої думки притримуються і при формуванні статистичних звітів у
Держслужбі, включаючи приватні та службові поїздки до загальних
показників туристичної діяльності. Разом з тим є ряд країн
(Республіка Молдова, Російська Федерація, Польща, Білорусь), що
характеризуються дуже високими показниками виїзду наших
громадян на їх територію.
Проведений аналіз туристичного потоку за організованим
туризмом вказує на різнопланові тенденції у аналізованому періоді.
Зокрема у 2013 та 2014 році спостерігається скорочення кількості
громадян, що виїжджали за кордон практично по всім напрямам,
виняток становить Греція та Німеччина, де приріст становив 3,01 та
8,87% відповідно. У 2015 році позитивне відносне відхилення до
попереднього періоду отримали також Білорусь, Болгарія, Грузія,
Молдова ОАЕ, Туреччина. Протягом 2013-2015 р.р. спостерігається
суттєве скорочення організованого туризму в Російську Федерацію
з 29% до 10% у 2015 р. та Республіку Польща з 10% у 2013 році до
5% в 2015р. Якщо у випадку Росії основними причинами такої
тенденції є військовий конфлікт та скорочення відносин по всім
напрямам, то з Польщею ми можемо стверджувати про зростання
неорганізованого туризму за рахунок скорочення організованих
туристичних поїздок170.
Аналіз вхідного потоку іноземних громадян в Україну за
країнами, з яких вони прибули у 2012-2015 р. (табл. 5.10) вказує,
що диверсифікація туристичного потоку скорочується.
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Таблиця 5.10
Аналіз вхідного потоку іноземних громадян в Україну за країнами,
з яких вони прибули у 2012-2015 р.р.
Країна
Австрія
Азербайджан
Білорусь

2012
осіб
%
30032
0,13
101229
0,44

3091780 13,44
Болгарія
45964
0,2
Велика
Британія
81183
0,35
Вірменія
68087
0,3
Греція
22760
0,1
Грузія
40799
0,18
Ізраїль
107141
0,47
Іспанія
20628
0,09
Італія
89081
0,39
Казахстан
70784
0,31
Канада
30945
0,13
Китай
19718
0,09
Киргизстан
19441
0,08
Латвія
39840
0,17
Литва
54636
0,24
Молдова
4849115 21,07
Нідерланди
52417
0,23
Німеччина
274073
1,19
Польща
1404086
6,1
Російська
Федерація
9526695
41,4
Румунія
791281
3,44
Сербія
29607
0,13
Словаччина
476574
2,07
США
185518
0,81
Таджикистан
42834
0,19
Туреччина
117152
0,51
Туркменістан
19647
0,09
Угорщина
742445
3,23
Узбекистан
185518
0,81
Франція
64804
0,28
Чехія
51955
0,23
Швеція
40777
0,18
Швейцарія
18677
0,08
Інші країни
205600
0,85
Всього
23012823
100
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2013
осіб
%
30368
0,12
111897
0,45

2014
осіб
%
17076
0,13
69146
0,54

3353652
56082

13,59
0,23

1592935
36651

12,53
0,29

2015
осіб
%
19160
0,15
75583
0,61
15,2
1891518
2
32181
0,26

81324
83459
26017
52221
120913
18156
90819
84864
30499
18128
22380
37478
83355
5417966
38261
253318
1259209

0,33
0,34
0,11
0,21
0,49
0,07
0,37
0,34
0,12
0,07
0,09
0,15
0,34
21,96
0,16
1,03
5,1

44086
36158
13915
35004
101799
10559
55363
29693
17875
11308
11656
18118
29466
4368355
25151
131244
1123945

0,35
0,28
0,11
0,28
0,8
0,08
0,44
0,23
0,14
0,09
0,09
0,14
0,23
34,37
0,2
1,03
8,84

54679
29554
12914
37772
149386
13236
63258
27475
22055
12966
9600
22187
34996
4393528
28760
154498
1156011

0,44
0,24
0,1
0,3
1,2
0,11
0,51
0,22
0,18
0,1
0,08
0,18
0,28
35,35
0,23
1,24
9,3

10284782
877234
43680
424306
134672
60336
151706
22120
771038
235361
64510
52707
17542
19576
241291
24671227

41,69
3,56
0,18
1,72
0,55
0,24
0,61
0,09
3,13
0,95
0,26
0,21
0,07
0,08
0,99
100

2362982
584774
27832
416158
81709
37074
116302
16445
874184
158030
39884
35166
10610
10290
160564
12711507

18,59
4,6
0,22
3,27
0,64
0,29
0,91
0,13
6,88
1,24
0,31
0,28
0,08
0,08
1,29
100

1231035
763228
23801
412519
108288
53950
140691
14358
1070035
68765
45867
39472
14706
13302
186952
12428286

9,91
6,14
0,19
3,32
0,87
0,43
1,13
0,12
8,61
0,55
0,37
0,32
0,12
0,11
1,51
100

171

Державна служба статистики України / Статистична інформація /Економічна статистика /
Економічнадіяльність / Туризм / В'їзд іноземних громадян в Україну за країнами, з яких вони
прибули.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

168

На нашу думку, це спричинено тим, що туристи рідко
зазначають ціллю своєї поїздки саме туристичне призначення, а все
більше переходять на приватний характер.
Здійснюючи аналіз іноземних громадян, що прибули на
територію України протягом 2012-2015 р.р. (табл. 7.10) зосередимо
свою увагу на загальній кількості подорожуючих. Незважаючи на
те, що Державна служба статистики виокремлює такі категорії як
службова, ділова, дипломатична поїздки, приватна, туризм,
навчання, працевлаштування, культурний та спортивний обмін,
релігійна ціль, ми вважаємо, що усі вони є підвидами туристичної
діяльності.
Як видно з таблиці, вхідний туристичний потік є більш
диверсифікованим ніж вихідний, хоча країни-лідери в обох групах
співпадають (Рис.5.4).

Рис. 5.4. Динаміка країн – лідерів вхідного потоку іноземних
громадян, %
Як видно з рис. 5.4. найбільш суттєвим є скорочення вхідного
туристичного потоку по Російській Федерації (з 41,4% у 2012 році
до 9,91% у 2015 році), за рахунок цього по інших країнах
спостерігається приріст у загальній структурі, зокрема по Молдові
нарощення сягнуло з 21,07% до 35,35% у 2015 році відповідно.
У 2016 році тенденція щодо країн лідерів збереглася
(ДОДАТОК В1). Лідерами вхідного туристичного потоку стали
Білорусь, Російська Федерація, Туреччина та Ізраїль. В контексті
усіх приїжджих провідна роль належить таким країнам як Молдова,
Білорусь, Угорщина, Росія та Польща. За організованим туризмом
виїзд громадян України за кордон у 2016 р. Відбувався в такі країни
як Туреччина, Єгипет, ОАЕ, Греція, Австрія. У загальній структурі
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усіх подорожуючих основними країнами стали Білорусь, Польща,
Російська Федерація, Угорщина.
Наступний етап аналізу полягає в оцінці валютних
надходжень від туризму та рівні залучених інвестиційних вкладень
у галузь.
Таблиця 5.11
Туристичні витрати іноземців всередині країни
Період
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Сума витрат, млн. дол. США
1204
2931
3542
4018
5320
6722
4349
4696
5406
5988
5931
2263

Відносні зміни, %
143,44
20,85
13,44
32,40
26,35
-35,30
7,98
15,12
10,77
-0,95
-61,84

Як видно з таблиці, дані по витратах іноземних туристів
корелюється з вхідними туристичними потоками (табл. 5.11),
зокрема зменшення приїжджих у 2009 та 2014 роках відобразилося
і на доходах від галузі.
Таблиця 5.12
Обсяг капіталовкладень у туристичну галузь
Період
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Сума витрат, млрд. дол. США
0,3
0,4
0,5
0,9
1,3
0,7
0,5
0,7
0,8
0,7
0,4
0,2

Графічне представлення тенденції
туристичну галузь відображене на рис. 5.5.

Відносні зміни, %
37,79
50,14
66,24
48,72
-51,49
-15,96
30,48
13,93
-10,71
-43,39
-40,88

капіталовкладень

у
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Рис. 5.5. Динаміка капітальних вкладень у туристичну галузь,
млрд. дол. США
Аналізуючи таблицю та рис. ми можемо констатувати що
протягом 2013-2015 р.р. інвестування туристичної галузі суттєво
знизилося, зокрема на 43,39% та 40,88% в останні два роки.
Основними внутрішніми факторами є відсутність вільних коштів в
умовах нарощення витрат на військову сферу, а зовнішні інвестори
не ризикують вкладати інвестиції у країну на території якої
проводяться військові дії та держава не може гарантувати безпеку.
Разом з тим рівень розвитку країни, соціальна напруженість не
сприятимуть швидкому окуплені інвестицій у туристичну галузь. В
даному контексті ми можемо говорити про наявність військових,
соціальних, економічних та інституційних причин слабо
інтенсивного розвитку туристичної галузі.
Підтвердити пропозиції аналітично ми пропонуємо на основі
кореляційно-регресійної моделі.
В основі моделі лежить побудова багатофакторного рівняння
залежності ВВП України від основних показників розвитку
міжнародного туризму. На основі використання програмного
продукту Статистика 10.0 показниками, вплив яких є найбільш
суттєвим та кореляційно значимим, було визначено надходження
від міжнародного туризму, витрати туристів за кордоном, прямі
надходження від туризму у ВВП, сукупні капіталовкладення у
туристичну галузь, витрати міжнародних туристів в середині країни
(ДОДАТОК Д). Усі показники є спів розмірними, оскільки
розраховані в млрд. дол. (табл. 5.13.).
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Таблиця 5.13
Емпіричні дані для побудови кореляційно-регресійної моделі
залежності ВВП України від факторів розвитку міжнародного
туризму
Роки

ВВП,
млрд.
дол.

Надходженн
я від
міжнародног
о туризму,
млрд. дол.

Витрати
туристів
за
кордоном,
млрд. дол.

Прямі
надходже
ння від
туризму у
ВВП,
млрд. дол.

Сукупні
капіталовкл
адення у
туристичну
галузь,
млрд. дол.

Витрати
міжнародних
туристів в
середині
країни, млрд.
дол.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

32,33
39,31
43,96
52,01
67,23
89,28
111,89
148,73
188,24
121,55
136,01
163,16
175,71
179,57
132,34
90,52

2,2
2,7
2,9
3,5
5,9
7,5
9,1
11,8
14,4
9,8
10,3
12,3
13,4
14,2
7,5
5,1

0,561
0,676
0,794
0,953
2,66
3,078
3,202
4,022
4,585
3,751
4,134
4,529
5,536
6,300
5,470
5,703

0,6
0,7
0,8
1
1,7
2
2,4
3,1
3,7
2,6
2,7
3,3
3,6
3,8
2
1,3

0,12
0,13
0,18
0,21
0,25
0,4
0,5
0,9
1,3
0,7
0,5
0,7
0,8
0,7
0,4
0,2

0,563
0,759
1,001
1,204
2,931
3,542
4,018
5,32
6,722
4,349
4,696
5,406
5,988
5,931
2,263
2,5545

Сформоване рівняння дасть змогу визначити вплив кожного
фактора та розробити пропозиції щодо нарощення використання
конкурентних переваг України. Результати використання
програмного
продукту
Статистика
10.0
для
побудови
багатофакторної моделі наведені в таблиці 5.14.
Таблиця 5.14
Результати моделювання на основі використання програмного
продукту Статистика 10.0
BETA
1,788414
0,266863
-0,612271
0,163522
-0,565081

Ст Отк Бета
0,850953
0,055414
0,746301
0,099992
0,167263

B
3,8881
22,3349
-7,3951
29,2070
26,1800
-14,7418

Ст Отк В
3,72409
10,62728
1,53558
35,60055
16,00888
4,36356

t(10)
1,04403
2,10166
4,81583
-0,82041
1,63535
-3,37839

p-уров
0,321054
0,061904
0,000707
0,431105
0,133022
0,007022
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Отже, рівняння залежності ВВП від показників розвитку
туризму для України матиме такий вигляд:
Y=22,3349*X1-7,3951*X2 +29,2070*X3 +26,18*X414,7418*X5+3,8881
Як видно з рівняння, найбільш позитивно значущим є
показники надходжень від міжнародного туризму (Х1), прямі
надходження від туризму у ВВП (Х3), сукупні капіталовкладення у
туристичну галузь (Х4), високі коефіцієнти вказують на тісну
залежність ВВП від цих змінних. Протилежним йому є фактор
витрат туристів за кордоном та витрат міжнародних туристів в
середині країни. На нашу думку, основними причинами відємних
коефіцієнтів біля цих факторів є значний рівень тінізації економіки.
Дані показники не корелюються з ВВП, оскільки лише незначна
частина таких надходжень потрапляє у ВВП у вигляді податків від
суб’єктів господарювання. На сьогодні значна частина підприємців,
що працюють у сфері туристичного обслуговування зареєстрована
на спрощеній системі оподаткуванні. Це не дає змоги реального
контролю над сукупними доходами отриманими від іноземних
туристів.
Важливість туристичного сектора України визначається
унікальним
поєднанням
природно-рекреаційних
ресурсів,
історичної спадщини та розгалуженості санаторно-курортної бази.
Україна має всі передумови для створення та розвитку сильної
міжнародної туристичної індустрії, проте низка перепон
перешкоджає реалізації конкурентоспроможності туристичного
сектора країни. Насамперед це чинники управлінського,
економічного, екологічного, соціального та культурного характеру,
військова агресія сусідньої країни, розбалансованість реформ,
відсутність інституційного забезпечення. Здійснюючи аналіз
розвитку туристичного сектору на території нашої країни варто
виокремити такі тенденції: інвестиції в інфраструктуру туристичної
галузі практично не здійснюються, держава не намагається
заохотити малий бізнес для розвитку туристичної сфери, сільський
та зелений туризм розвиваються стихійно і не мають законодавчого
забезпечення своєї діяльності, як наслідок ми можемо спостерігати
вузькоформатність та слабку інтенсивність транснаціоналізації та
сповільнення інтеграції України у міжнародні економічні
відносини у сфері міжнародного туризму. Серед пропозицій щодо
нарощення використання туристично-рекреаційного потенціалу та
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інтеграції України у систему міжнародних економічних відносин у
сфері міжнародного туризму можна виокремити такі напрями
трансформації вітчизняної туристичної індустрії: в умовах
загострення глобальної конкуренції на туристичному ринку,
формування нових типів споживачів необхідно постійно
реалізувати систему інновацій на різних етапах життєвого циклу
туристичного продукту; важливим є сегмент диверсифікації
продуктового портфелю, планування та створення нових
поліпшених туристичних пропозицій, пошук нових цільових
сегментів та способів задоволення потреб туристів; необхідно
визначити
інтеграційні
важелі
підвищення
конкурентоспроможності туристичної галузі України, зокрема,
заходи економічної дипломатії, наступальна політика держави у
сфері формування глобального позитивного іміджу і туристичного
бренду, широкомасштабна імплементація найкращих зарубіжних
зразків організації туристичної індустрії.
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РОЗДІЛ 6. МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В
СИСТЕМІ МІЖНАРОЖНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
6.1. Теоретичні засади міжнародної інвестиційної
діяльності.
Характерною рисою сучасного етапу розвитку міжнародних
економічних відносин є зростання активності у сфері інвестицій.
Різноманітність операцій та
інструментів на міжнародному
фінансово-кредитному ринку дозволяє реалізувати широкий спектр
розміщення та вкладання коштів не залежно від валюти та країни
походження. Саме тому, провідне місце в системі інвестування на
сьогоднішній день займають міжнародні інвестиції, і як наслідок,
міжнародна інвестиційна діяльність посідає важливе місце в
системі сучасних міжнародних економічних відносин.
На кінець ХХ століття світовий ринок інвестицій перетворився,
мабуть, в найдинамічніший ринок, на якому функціонує
величезний обсяг інформації та велика кількість фінансових
інструментів. Саме інвестиційні ринки найбільш яскраво
демонструють процеси глобалізації, які в цілому сприяють
ефективному використанню економічних ресурсів та стимулює
світовий розвиток.
Іноземний капітал може внести в країну досягнення науковотехнічного прогресу та передовий досвід управління. Крім того,
залучення іноземного капіталу в матеріальне виробництво набагато
вигідніше отримання кредитів для закупок необхідних товарів, які
лише помножують загальний державний борг.
Приток зарубіжних капіталовкладень життєво важливий для
досягнення середньострокових цілей, таких як вихід з сучасного
кризового стану, початковий підйом економіки. При цьому,
звичайно, українські громадянські інтереси не співпадають з
інтересами іноземних інвесторів, отже, важливо залучити капітали
так, щоб не лишити їх власників власних мотивацій, одночасно
направляючи дії останніх на благо суспільних цілей. Ця задача має
рішення, що підтверджується світовим досвідом (наприклад
утворення нових індустріальних країн), але для знаходження якихнебудь визначальних дій для її здійснення потрібно, в першу чергу,
вивчити конкретний стан у сфері залучення іноземних інвестицій у
справжніх українських умовах, розглянути економічну і
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законодавчу бази, які забезпечують інвестиційний клімат в країні.
Адже зараз такий могутній інструмент по залученню іноземного
капіталу як законодавство одночасно є основною причиною, що
утримує інвесторів від великих вкладів.
Питання міжнародної інвестиційної діяльності належить до
найактуальних, що обговорюються у сучасній світовій економічній
літературі. Це пояснюється поглибленням господарських зв'язків.
На сучасному епаті розвитку міжнародна торгівля та міжнародні
інвестиції виконують важливу функцію в розвитку економіки
кожної держави. Найбільший вплив на економічне зростання країн
мають міжнародні інвестиції.
Науковий підхід до вивчення будь-якої проблеми вимагає
визначення термінології, яку при цьому використовують. Термін
«інвестиція» походить від лат. «інцест», що означає «вкладати».
Нині інвестиції – це вкладання капіталу з метою подальшого його
збільшення. Приріст капіталу в результаті його інвестування є
компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання відсотків
від банківських вкладень капіталу172.
У ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18
вересня 1991 р. дається таке визначення інвестицій: «інвестиціями є
всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в
об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті
якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний
ефект»173.
У сучасних умовах господарювання інвестиції виступають
найважливішим засобом забезпечення стабілізації та зростання
економіки, структурних змін у народному господарстві, активного
впровадження науково-технічного прогресу, підвищення якісних
показників господарської діяльності, як на
мікро-, так і
макрорівнях.
Отримання прибутку є джерелом приросту капіталу й головним
мотивом інвестування. Проміжок часу протягом якого здійснюється
вкладання капіталів та одержання прибутків умовно можна
виділити у три періоди, а саме: може бути послідовне вкладання
капіталу, а потім одержання прибутку; паралельне вкладання
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Інвестування: навчальний посібник / Мойсеєнко І.П. – К., 2006. – 490 с. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://pidruchniki.com/14170120/investuvannya/metodologichni_osnovi_investuvannya
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Закон України «Про інвестиційну діяльність». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
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капіталу й одержання прибутку; інтервальне вкладання капіталу, а
через деякий час – одержання прибутку (рис.6.1.).
послідовне вкладання
капіталу, а потім
одержання прибутку

паралельне
вкладання капіталу й
одержання прибутку

інтервальне вкладання
капіталу, через деякий
час – одержання
прибутку

прибуток буде
одержано негайно
після завершення
інвестування в
повному обсязі

одержання прибутку
можливе до повного
завершення процесу
інвестування

між періодом
інвестування та
одержанням прибутку
минає певний час,
тривалість якого
залежить від форми
інвестування та
особливостей
інвестиційного проекту

Рис. 6.1. Умови отримання прибутків у процесі інвестування.
Запорукою успішного функціонування національної економіки
будь-якої країни є інвестиційна діяльність, оскільки вона об’єднує
інтереси і ресурси громадян, підприємств та держави щодо
ефективного соціально-економічного розвитку. Інвестування являє
собою сукупність практичних дій суб’єктів, як інвесторів, так
учасників по реалізації інвестицій. Інвестиційну діяльність можна
розглядати з двох позицій:
- по-перше, це діяльність, пов’язана із вкладенням коштів в
об’єкти інвестування з метою одержання прибутку;
- по-друге, власне інвестування, визначається як процес
перетворення ресурсів у вкладення.
Інвестиційна діяльність має всі ознаки системи: у ній завжди
наявний об’єкт інвестування, суб’єкт, зв’язок між ними, дільність з
метою одержання інвестиційного прибутку та інвестиційний ринок.
Об’єктами інвестиційної діяльності можуть бути науковотехнічна продукція, цінні папери, цільові грошові вклади,
інтелектуальні цінності, інші об’єкти власності, майнові права, а
також будь-яке майно, зокрема основні засоби і оборотні активи
усіх галузей народного господарства.
Головним суб’єктом інвестиційної діяльності, що приймає
рішення, щодо вкладення власних, запозичених або залучених
майнових чи інтелектуальних цінностей у об’єкти інвестування, є
інвестор. Івестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів,
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покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника
інвестиційної діяльності. Законом охоророняються усі права
інвесторів, незалежно від форм власності та розміщення інвестицій.
Саме інвестор визначає мету, напрямки та обсяги інвестування, а
також залучає до реалізації інвестицій на договірній основі будьяких учасників інвестиційного процесу.
У світогосподарській теорії і практиці розрізняють
індивідуальних, інституціональних, корпоративних інвесторів і
держава в особі уряду (рис. 6.2.).
Суб’єкти інвестиційної діяльності

Індивідуальний
інвестор

Корпоративний
інвестор

юридичні або фізичні особи, що здійснюють інвестиції
для розвитку своєї основної операційної діяльності.

підприємства та організації різних галузей
економіки,переважно, акціонерні товариства, а також
підприємства інших форм власності, що мають вільні
грошові кошти.

Інституційний
інвестор

фінансовий посередник, що акумулює кошти
інвесторів: інвестиційні фонди, інвестиційні компанії,
пенсійні фонди, страхові компанії, взаємні фонди,
банки.

Уряд

органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Рис. 6.2. Суб’єкти інвестиційної діяльності.
У контексті поглиблення інтернаціоналізації світової
економіки,
посилення
процесів
усуспільнення
капіталу,
удосконалення форм та методів його концентрації і експорту,
диверсифікації виробництва у динамічному конкурентному
середовищі, розвивається міжнародна інвестиційна діяльність, що в
свою чергу, опосередковує інвестиційні форми бізнесу, які
спрямовані на входження в зарубіжний ринок в процесі
інтернаціоналізації господарської діяльності
Світова практика показує, що без залучення іноземного
капіталу неможливо проводити структурні зміни в економіці
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країни, скоротити технологічну відсталість національного
господарства, підвищити рівень конкурентноздатності вітчизняної
продукції на світовому ринку.
Крім того, ефективне іноземне інвестування є невід’ємною
частиною світового процесу руху капіталу, що реалізується
переважно за рахунок приватних інвесторів, які зацікавлені в
отриманні більш високого рівня прибутку на вкладені кошти.
Іншими словами, інвестиційна діяльність в системі міжнародних
економічних відносин перерозподіляє у просторі і часі ресурси між
окремими суб’єктами й об’єктами різних країн. В широкому
розумінні міжнародна інвестиційна діяльність розглядається як
сукупність дій інвесторів, щодо здійснення інвестицій за рубіж та
іноземних інвестицій з метою одержання прибутку; це діяльність,
яка пов’язана з експортом й імпортом капіталів, технологій, послуг,
здійсненням разом з іншими державами проектів, створенням
спільних підприємств, з інтеграційними процесами у різних сферах.
Серед основних чинників, що визначають стан міжнародної
інвестиційної діяльності слід виділити наступні:
- по-перше, глобально-економічні, зокрема, розвиток світової
економіки, міжнародного фінансового ринку, стабільність світової
валютної системи, ступінь транснаціоналізації та регіональної
інтеграції, міжнародна інвестиційна інфраструктура;
- по-друге, політико-економічні: ставлення до зарубіжних та
іноземних інвесторів, політична стабільність, ступінь втручання
уряду в економічні процеси, дотримання дво- та багатосторонніх
угод;
- по-третє, ресурсно-економічні, тобто демографічна ситуація
в країні,
наявність природних ресурсів та географічне
розташування;
- по-чеверте, загальноекономічні, а саме співвідношення
споживання та заощаджень, темпи економічного зростання,
відсоткова ставка за кредитами, норма прибутку, рівень інфляції,
конвертованість валюти, стан платіжного балансу.
Міжнародна інвестиційна діяльність здійснюється за двома
основними напрямками: вивезення капіталу та залучення іноземних
інвестицій. Кожен з яких включає ряд чинників, які в свою чергу
зумовлюють процес іноземного інвестування (рис.6.3.).
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Напрямки міжнародної інвестиційної діяльності

вивезення капіталу

- надлишок капіталів у країні;
- потреба у нових ринках збуту,
сировини;
- формування певного рівня
конкурентоспроможної
економіки;
- міжнародний поділ праці;
- транснаціоналізація економіки;
- пошук стабільних умов
застосування капіталів.

залучення іноземних
інвестицій
- обмеженості внутрішніх
інвестиційних ресурсів;
- низької інвестиційної активності
власних інвесторів;
- необхідності забезпечення разом
з інвестиціями нової техніки та
технології;
- бажання створити
конкурентоспроможну економіку
та освоїти світові ринки;
- потреби в модернізації
соціальної інфраструктури
суспільства.

Рис. 6.3. Напрямки здійснення міжнародної інвестиційної
діяльності
Довготривала практика міжнародної інвестиційної діяльності
показала, що політика стимулювання надходження іноземних
інвестицій повинна бути не набором окремих заохочувальних
заходів, а цілісною системою взаємопов’язаних дій, невід’ємною
складовою стратегії соціально-економічного розвитку будь-якоъ
країни.
Міжнародне інвестування створюються за допомогою, як
економічних, соціальних заходів, так і юридичних норм, що є
невідємною складовою інвестиційного законодавства держави, яка
приймає капітал іноземних інвесторів. Найбільш популярними
інструментами серед урядів як у країнах базування, так і в
приймаючих країнах є:
по-перше, надання державних гарантій, які можуть надаватися як країною базування, так і приймаючою країною, оскільки
уряди, зацікавлені в стимулюванні експорту капіталу, можуть надавати національним корпораціям гарантії повернення повної суми
інвестицій
по-друге, страхування іноземних інвестицій, яке може
здійснюватись державними та приватними агентствами;
по-третє, уникнення подвійного оподаткування прибутку
підприємств з іноземними інвестиціями, оскільки корпорація
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платить у приймаючій країні тільки ту частину податку, яку вона не
заплатила в країні базування;
- по-четверте, адміністративна і дипломатична підтримка,
іноземні інвестори є об'єктом державної опікування з боку органів
влади країни базування.
Законодавча база інвестиційного ринку в умовах глобалізації
побудована на основі інформаційних технологій і в майбутньому
має являти собою гармонічну, збалансовану багаторівневу систему.
Для створення такої системи необхідно, щоб:
- система законодавчих та нормативних актів в країні була
узгоджена, взаємопов’язана як по вертикалі, так і по горизонталі,
охоплювала сфери економіки, екології, культури, соціальної та
регіональної державної політики;
- законодавчі акти мають забезпечити достовірність надання
інформації про інвестиційний ринок, проекти та програми,
виробничі системи та підприємства, виконання обов’язків перед
інвесторами, надання їм пільг та преференцій на період освоєння
ресурсів;
система національного інвестиційного законодавства має
враховувати вимоги міжнародних інвестиційних та фінансових
інститутів
для
реалізації
можливості
участі
суб’єктів
інвестиційного ринку в міжнародних проектах і програмах.
В західноєвропейських та американських підприємств
класифікацію інвестицій на групи здійснюють в залежності від їх
мети:
1. до першої групи належать капіталовкладення, які
здійснюються з метою підвищення надійності і техніки безпеки на
виробництві відповідно до нових законодавчих актів або інших
абсолютно обов’язкових обставин.
2. друга група охоплює капіталовкладення, які потрібні для того,
щоб підприємство змогло утримати свої позиції на ринку, а також
зберегти створену репутацію та зайняте положення.
3. капіталовкладення
третьої
групи
призначені
для
підтримування безперервної діяльності підприємства і підвищення
технічного рівня виробництва за рахунок встановлення
досконаліших і продуктивніших машин та устаткування,
впровадження нової технології виробництва.
4. до четвертої групи належать капіталовкладення, які мають на
меті скоротити витрати, що сприятиме підвищенню продуктивності
праці на підприємстві та його прибутковості.
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5. капіталовкладення п’ятої групи спрямовані на збільшення
прибутків, що, у свою чергу, сприяє підвищенню прибутковості.
6. до шостої групи належать капіталовкладення, пов'язані із
значним ризиком, – наприклад призначені для «захоплення» нових
сфер ринку або створення нових видів продукції, пов'язані з
науково-дослідними розробками та зразками174.
Основу міжнародної інвестиційної діяльності в системі
міжнародних економічних відносин становлять прямі та портфельні
іноземні інвестиції.
Прямі іноземні інвестиції – це вкладення капіталу з метою
отримання прибутку, які зумовлені довгостроковим економічним
інтересом і забезпечують контроль інвестора над об’єктом
інвестування.
Згідно з системою національних рахунків (СНР) ООН, прямими
інвестиціями вважаються:
• первинні вкладення компаніями за кордон власного капіталу
(поглинання чи злиття компаній, створення спільних підприємств,
філій, дочірніх та асоційованих компаній, придбання пакетів акцій
розміром понад 10 відсотків);
• реінвестиції (частка доходу об'єкта інвестування, яка не
розподіляється і не переводиться прямому інвесторові, а залишається на території приймаючої країни);
• внутрішні корпоративні перекази у формі кредитів та
трансфертів між прямим інвестором (головною компанією) та
філіями, асоційованими й дочірніми компаніями175.
Міжнародне інвестування може здійснюватися у різних
формах залежно від типу інвестора, його мети та ступеня ризику
(таблиця 6.1.).
Поряд з прямими іноземними інвестиціями значна частина
міжнародних потоків капіталу переміщується у формі портфельних
інвестицій.
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Мерзляк А. Державне управління економічним механізмом залучення іноземних інвестицій у розвиток
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Таблиця 6.1.
Основні форми міжнародної інвестиційної діяльності
Форми міжнародного
інвестування
Придбання
неконтрольних пакетів
пакетів акцій
місцевих фірм

Ліцензійна угода з
вітчизняними фірмами

Створення спільних
підприємств

Створення власних
дочірніх підприємств

Характерні риси
- здійснюється іноземним інвестором через пряму купівлю на
місцевому фондовому ринку;
- інвестування використовується переважно у процесі приватизації
підприємств або обміну боргів приватних чи державних суб'єктів
господарювання на їхні акції;
- інвестування вітчизняних фірм надає право контролю за їх
діяльністю;
- забезпечує значні вигоди місцевим підприємствам: прискорює
оновлення номенклатури продукції, що виробляється, допомагає
покривати борги за комунальні послуги тощо.
- укладається у більшості випадків з транснаціональною
корпорацією;
-передає право на використання нової технології місцевій фірмі,
яка стає відповідальною за маркетинг і виробництво певного
товару;
- надає іноземному партнерові можливість виходити на ринок з
мінімальним підприємницьким ризиком;
- іноземні інвестори можуть придбати акції місцевої фірми, з якою
укладено ліцензійну угоду.
- створюються та управляються як підприємством приймаючої
країни чи її урядовою інституцією, так і з іншим іноземним
підприємством;
- одна із сторін надає технічну і фінансову можливість здійснення
проекту, інша робить свій вагомий внесок завдяки знанню
місцевих законів чи регулятивних норм;
- кілька іноземних інвесторів з різних країн можуть створити
спільне підприємство в третій країні з метою зменшення стартових
інвестиційних витрат.
- дають змогу зарубіжним інвесторам мати більшу нішу на
місцевому ринку з меншим підприємницьким ризиком, ніж за
прямої купівлі місцевої фірми на аукціоні або створення
дочірнього підприємства.

- має найбільший ризик та найбільші зобов’язання з боку
іноземних інвесторів;
- застосовується у країні, на ринках якої можна досягти
найбільшого потенціалу для отримання прибутку.

Міжнародні портфельні інвестиції – це вкладення капіталу в
іноземні цінні папери, які не дають інвестору права реального
контролю над об'єктом інвестування. Ці інвестиції часто називають
«пасивними», на відміну від «активних» капіталовкладень прямих
іноземних інвесторів. Портфельний інвестор не прагне управляти
діяльністю підприємства, в яке вкладаються кошти, а лише
претендує на одержання доходу згідно з придбаною часткою
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портфелю об’єкта інвестування, яка в міжнародній практиці
зазвичай не перевищує 10%176.
Власника портфельних інвестицій не цікавить в яку компанію
чи галузь економіки вкладати кошти, основними критеріями для
інвестування є рівень доходів та перспективи зниження ризику.
Якщо ж, в країні куди інвестований його капітал погіршення
ситуації на ринку та рівень ризику зростає, то портфельний
інвестор може вилучити свої інвестиції набагато швидше, ніж
прямий інвестор.
Міжнародні портфельні інвестицій за видами цінних паперів
слід розподілити на інвестиції в: акціонерні цінні папери, боргові
цінні папери, інструменти грошового ринку, фінансові деривативи
(рис. 6.4.).
Види міжнародних портфельних інвестицій

акціонерні цінні папери – це грошовий документ, що обертається на ринку і
засвідчує майнове право власника щодо особи, яка випустила цей документ.

боргові цінні папери – грошовий документ, що обертається на ринку і засвідчує
відносини позики власника документа щодо особи, яка випустила цей документ
мають форму облігацій, простих векселів, боргових розписок, що дають своєму
утримувачу безумовне право на гарантований фіксований грошовий дохід або на
визначений договором змінюваний дохід.
інструменти грошового ринку – грошові інструменти, що дають утримувачу
безумовне право на гарантований фіксований грошовий дохід на певну дату, до них
належать казначейські векселі, депозитні сертифікати, банківські акцепти.

фінансові деривативи – похідні грошові інструменти, що мають ринкову ціну і
засвідчують право утримувача на купівлю або продаж первісних цінних паперів:
опціони, ф'ючерси, варанти, свопи.

Рис. 6.4. Основні форми міжнародних портфельних інвестицій.
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Серед
основних
мотиваційних
чинників
здійснення
міжнародних портфельних інвестицій є можливість отримання
більш високих доходів за рубежум. Саме тому, резиденти однієї
країни купують цінні папери іншої країни, якщо дохід від них в
іншій країні є значно вищим. Цей процес призводить до
вирівнювання доходів країн. Окрім того, іноземні інвестори
зацікавлені не лише в отриманні прибутків, але й у найменшому
ризику, що пов’язаний із конкретним видом інвестицій. Отже,
власники портфельних інвестицій будуть намагатися максимізувати
свої прибутки при допустимому рівні ризику.
Отже, міжнародні портфельні інвестиції зростають по мірі того,
як інвестори прагнуть диверсифікувати свою міжнародну
діяльність для збільшення своїх доходів, але з регульованим
ризиком. Слід наголосити на тому, що обсяги портфельних
іноземних інвестицій є значно більшими поріняно із обсягами
міжнародних прямих інвестицій.
До основних причин зростання міжнародних портфельних
інвестицій належать такі:
- лібералізація та дерегуляція фінансових ринків;
- намагання інституційних інвесторів знизити ризики шляхом
міжнародної диверсифікації портфеля;
- поява додаткових джерел фінансування внаслідок збільшення
обсягу ринку євровалют та національних грошових ринків;
- значна перебудова та модернізація роботи провідних фондових
бірж світу;
- зростання обсягу необхідної для інвесторів інформації про
зарубіжні ринки цінних паперів177.
Приймаючи
рішення
щодо
здійснення
міжнародної
інвестиційної діяльності інвестору важливо передбачити
пріоритетну сферу для здійснення інвестування. Приймаюча країна,
має гарантувати іноземному інвестору захист його інтересів і прав,
що декларуються в законах про іноземні інвестиції і багатьох інших
законодавчих
і
нормативних
документах,
національних
конституціях. Компанії з іноземними інвестиціями, уважно
вивчають систему інвестиційних пільг приймаючих країн, оскільки
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пільги – є важливим елементом підвищення конкурентоздатності
фірм.
Крім того, держави встановлюють вимоги, які необхідно
виконувати і праймати до уваги при створенні нових підприємств,
деякі з цих вимог спеціально «призначені», щоб обмежити іноземну
інвестиційну діяльність. До таких вимог, слід віднести заборону
або обмеження на створення підприємств, із повністю іноземним
капіталом. Тому, єдиним виходом є створення спільного
підприємства, в деяких країнах світу існують мінімальні рівні
вітчизняної участі в підприємствах.
Як підсумок потрібно зазначити, що на формування
міжнародної інвестиційної діяльності впливає багато факторів,
зокрема:
- по-перше, фактори, які визначають конкурентні переваги
компанії, а саме, масштаби діяльності, диверсифікація продуктів,
патенти і торгові марки, управлінський та маркетинговий досвід,
власні технології;
- по-друге, специфічне територіальне розміщення факторів
виробництва, таких, як природні ресурси та робоча сила;
- по-третє, переваги інтернаціоналізації виробничих сил та інші.
6.2. Основні тенденції, динаміка та структура іноземного
інвестування на сучасному етапі.
Ключовою тенденцією розвитку світового господарства на
початку ХХІ століття є економічна глобалізації, яка охопила
практично всі його підсистеми та структурні елементи. Іноземне
інвестування стає найбільш динамічнішою формою економічної
глобалізації та її основною рушійною силою, поскільки
міжнародний рух капіталу, у формі міжнародних інвестицій
впливає, як на масштаби, так і на напрями соціально-економічних
змін в економіці окремих країн та їх угрупувань.
Дослідження тенденцій в інвестиційній сфері показує, що
сьогодні сформувався світовий фінансовий капітал з перевагою в
ньому спекулятивних віртуальних складових.
У світі виникли значні диспропорції в сфері інвестицій: з
одного боку – незадіяні інвестиційні ресурси в одних країнах; з
іншого – значна кількість потенційно вигідних об’єктів
інвестування, особливо в країнах, що розвиваються, які відчувають
гострий дефіцит інвестицій.
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Сучасний розвитку світового господарства характеризується
збільшенням обсягів іноземних інвестицій, що, в свою чергу,
перевищує темпи зростання обсягів світового виробництва. Такими
високими темпами глобальна економіка розвивається з другої
половини ХХ століття. Детермінантами постійного зростання
обсягів інвестицій стали такі фактори, як розвиток міжнародного
поділу праці, інтернаціоналізація виробництва, науково-технічний
прогрес, активна діяльність транснаціональних корпорацій на
світовому ринку, лібералізація міжнародної торгівлі, розвиток
торговельно-економічної інтеграції178.
У сучасному світі не має кордонів між економічно
розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. Які б події не
відбувалося на сьогоднійній день в світі, вони прямо чи
опосередковано відбиваються на всіх країнах без вийнятку. Слід
зауважити, що після тривалого підйому останніх десятиліть, який
називали «золотим століттям світової економіки», світове
господарство накрила перша глибока криза епохи глобалізації.
Так, протягом 2003-2007 рр. потоки прямих іноземних
інвестицій впевнено набирали позитивної тенденції, цьому сприяли
стабільне світове економічне зростання, проведені реформи
лібералізації в галузі інвестування та
масштабна стратегія
інтернаціоналізації, яка була запроваджена транснаціональними
корпораціями.
Однак, фінансова нестабільність у США у другій половині 2007
року стала першим сигналом початку глобальної кризи й призвела
до істотного погіршення ситуації на ринку інвестицій, і уже на
початку 2008 р. несприятливий інвестиційний клімат негативно
відбився на багатьох інвестиційних програмах, у тому числі це
вплинуло на обсяги прямих іноземних інвестицій. Очевидним є
детермінуючий вплив глобальної кризи на міжнародні інвестиційні
процеси. Саме від відновлення продуктивних мотивацій
міжнародної інвестиційної діяльності багато в чому залежать
напрями посткризового розвитку світової економіки, що
позначився у другому півріччі 2009р. Тенденція до стабілізації
міжнародних інвестицій дозволяє оцінювати світові ПІІ у 2011 р. на
рівні 1,3-1,5 трлн дол. США, а у 2012 р. 1,6 - 2 трлн дол. США, що
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сприятиме фінансовій стабілізації і економічному зростанню,
нівелюванню структурно-галузевих і регіональних дисбалансів179.
За даними експертів ЮНКТАД продовжує спостерігатися
довгострокова тенденція до збільшення припливу інвестицій в
сферу послуг, так у 2012 рік на частку сектора послуг припадає
63% загального обсягу накопичених світових прямих іноземних
інвестицій, що майже в два з половиною рази перевищувало
відповідну частку обробної промисловості (26%) і в дев’ять разів
частку сировинного сектора (7%). У 2014 році на сектор послуг
припадало 64% всіх ПІІ в світі, у видобувних галузях у зв’язку із
низькими цінами на сировину відбулося скорочення планових
капітальних вкладень, що призвить до зниження обсягів світових
потоків прямих іноземних інвестицій (рис. 6.5.).

Рис. 6.5. Глобальні потоки прямих іноземних інвестицій по
секторах
Розроблено автором: джерело180,181.
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Збільшення обсягів та частки ПІІ, які направляються в сектор
послуг, пояснюється рядом чинників, а саме лібералізація
даного сектора в приймаючих країнах; технологічний прогрес
в розвитку інформаційно-комунікаційної технології, сприяє
подальшому перетворенню послуг в ринковий товар; і зростання
глобальних
виробничо-збутових
ланцюжків,
що
сприяє
інтернаціоналізації послуг, пов’язаних з виробництвом.
Якісні характеристики сучасних міжнародних інвестиційних
потоків відображаються, процесами транснаціоналізації, поскільки
ТНК відіграють провідну роль у міжнародному перерозподілі
інвестиційних ресурсів. Керівники основних ТНК оптимістично
налаштовані щодо майбутніх перспектив збільшення глобальних
інвестиційних потоків. Варто відмітити, що в 2015 році відбулося
зростання інвестицій в нові проекти на 8%, що у вартісному
вираженні складає 766 млрд. дол. США. Зростання інвестицій в
нові проекти було найбільшим в країнах з розвиненою економікою
(до 12%), що свідчить про потенційне підвищення ПІІ у виробничі
активи, в результаті покращення макроекономічних і фінансових
умов. Проте, в цьому контексті викликає занепокоєння відплив
продуктивних інвестицій в рамках ТНК. Протягом 2015 року
капітальні витрати 5000 найбільших корпорацій зменшились на
11%, і це після аналогічного зменшення на 5% в 2014 році182.
На думку експертів «нав'язана» транснаціональними
компаніями вузька спеціалізація і надмірна експортна орієнтація
виробництва призвела до залежності економіки від рішень
обмеженого кола корпорацій, які були лідерами на ринку, та до
негативного впливу на економіку зовнішніх змін на ринках183.
Масштаби і темпи іноземних інвестицій, активність держав і
монополій в експорті або імпорті позичкового і підприємницького
капіталу, співвідношення між цими формами руху капіталу і
географічне розміщення іноземних вкладень залежать від
економічного і політичного розвитку світового господарства,
особливостей відтворювального процесу і розвитку монополій в
окремих країнах, зовнішньополітичної та економічної орієнтації
урядів.
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Особливістю руху капіталу в сучасних умовах є включення все
більшого числа країн у процес вивозу і ввозу іноземних інвестицій.
Якщо раніше окремі країни були, як правило, або експортерами або
імпортерами іноземного капіталу, то в даний час більшість з них
одночасно і ввозять та вивозять капітал в різних формах.
Нестабільною тенденцією характеризуються зміни загальних
обсягів прямих іноземних інвестицій у світі. Проте за останні роки
під впливом удосконалення механізмів міждержавного управління
глобальними інвестиційними потоками спостерігається їх
збільшення та поступове виведення світової економіки на
траєкторію економічного піднесення184.
Мобілізація інвестицій та забезпечення ії внеску у розвиток є
одним із пріоритетних напрямків урядів для всіх країн. Це
пояснюється тим, що міжнародні інвестиції забезпечують
економіку будь-якої країни, як фінансовими ресурсами, так і
технологічною підтримкою, яка забезпечує стійкий та
довгостроковий розвиток національної економіки.
У 2012 році глобальні прямі іноземні інвестиції скоротилися на
18 % і досягли рівня 1,35 трлн. дол.США. Вперше за весь час в 2012
році країни, що розвиваються, отримали більше ПІІ, ніж розвинені
країни. Частка ПІІ на країни, що розвиваються, збільшилася до
52%, в той час, як на розвинені країни припало лише 42% всього
обсягу ПІІ185. Проте, уже у 2015 році обсяги прямих іноземних
інвестицій збільшуються у порівнянні із динамікою 2013-2014 р.р.
Слід зауважити, що глобальні інвестиційні потоки у 2015 році
зростали, і крім цього продемонстрували розходження між групами
країн та регіонами порівняно із періодом 2013-2014 р.р. (табл. 6.2.).
Приплив інвестицій у 2015 р. в країнах з перехідною
економікою скоротилися на 37,5% до 35 млрд дол. США порівняно
з 2014 р., в першу чергу через регіональний конфлікт і санкції, які
відлякують нових іноземних інвесторів. Значно збільшилися
потоки прямих іноземних інвестицій в Азію, за період 2013-2015
рр. Зокреам, показники в Азії, Східній та Південно-східній Азії,
збільшилися у 2015 р. порівняно із 2013р. на 25,5% та 28%

184

Бойко Т.А. Потоки прямих іноземних інвестицій: тенденції та вплив на економічне зростання / Т.А.
Бойко //Наук. вісник Академії муніцип. управл. Серія : Управління. – 2013.– Вип. 4.– С.211-219.
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-df/Nvamu_upravl_2013_4_28.pdf
185
World
Investment
Report
2013.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http:
//nctad.org/en/publicationslibrary/wir2013_en.pdf

190

відповідно. Потоки інвестицій в Африку залишалися майже
незмінними.
Таблиця 6.2.
Потоки ПІІ по регіонах 2013-2015роки (млрд.дол.США)
Регіони

ПІІ в країну

ПІІ з країни

Всі країни світу

2013
1427

2014
1277

2015
1762

2013
1311

2014
1318

2015
1474

Розвинені країни
Європа
Північна Америка

680
323
283

522
306
166

962
504
429

826
320
363

801
311
372

1065
576
367

Країни, що розвиваються
Африка
Латинська Америка і Карибський
басейн
Азія
Східна та південно- східна Азія
Південна Азія
Західна Азія

662
52
176
431
350
36
46

698
58
170
468
383
41
43

765
54
168
541
448
50
42

409
16
32
359
312
2
45

446
15
31
398
365
12
20

378
11
33
332
293
8
31

Країни з перехідною економікою

85

56

35

76

72

31

Країни із слабкою, вразливою та
малою економікою

52

55

56

14

14

8

Розроблено автором: джерело186.

Відтоки інвестицій з країн характеризуються схожою
ситуацією як і потоки ПІІ в країн. Світовий показник загальних
обсягів відтоків інвестицій збільшився на 11% (156 млрд. дол.
США) порівняно з 2014р. (табл. 6.2.). Така зміна пояснюється
збільшенням показника в розвинених країнах на 32,9% (264 млрд.
дол. США). Негатина динаміка відтоків характерна для країн
Африки та Азії. Значно зменшився показник в країнах з перехідною
економікою на 56,9% у 2015р. порівняно із 2014р. Слід зауважити,
що ефективне функціонування світової економіки, стає більш
залежним від темпів переливу прямих іноземних інвестицій у
розрізі регіональних секторів економіки, що викликає необхідність
вивчення сучасних тенденцій їхнього розподілу і акумуляції.
Дані ЮНКТАД показують, що в 2015 році 46 країн і економік
прийняли ряд заходів, щодо політики, яка стосується іноземного
інвестування, а саме заходи, які сприятимуть лібералізації і
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заохочення до інвестицій, а також вводяться нові обмеження або
норми регулювання інвестицій. На лібералізацію і заохочення
інвестицій доводилося 85% змін в інвестиційній політиці, у
широкому діапазоні галузей, таких, як авіація, фінансові
послуги, гірничодобувна промисловість і нерухомість були
ослаблені або ліквідовані обмеження на ввезення іноземних
інвестицій. Деякі країни проводили політику приватизації, зокрема
в інфраструктурних секторах. Інші поліпшили процедури
ліцензування підприємницької діяльності, створили спеціальні
економічні зони або надали інвестиційні пільги в інших формах.
Ще однією помітною рисою було прийняття або перегляд
інвестиційного законодавства, головним чином в африканських
країнах. Нещодавно введені обмеження або норми регулювання
інвестицій в значній мірі відображають стурбованість іноземною
власністю в стратегічних галузях або на сільськогосподарські землі.
У цих секторах є тенденція посилення процедур затвердження
інвестицій.
В останні роки в інвестиційній політиці помітне місце
отримали
заходи національної безпеки. Все більше країн приймають
законодавство в цій області або переглядають проекти за участю
іноземних інвесторів пов’язаних з національною безпекою.
Очевидно, що це має ряд наслідків для політики, зокрема:
- по-перше, країни використовують різні концепції національної
безпеки, від відносно вузького визначення до більш широкого
тлумаченння, які розширюють сферу дії порядку затвердження
інвестицій в інфраструктурі надважливих та стратегічних галузях;
- по-друге, країни використовують різні підходи в обмеженні
іноземних інвестицій з позиції міркувань, щодо національної
безпеки, від формальних обмежень в конкретних секторах до
складних механізмів контролю;
- по-третє, процедури контролю можуть істотно відрізнятися за
своїми вимогам, щодо розкриття інформації для іноземних
інвесторів.
Проте, усі заходи, які використовуються державою у контексті
національної безпеки повинні бути прозорими для інвесторів.
Важливу роль у формуванні світових прямих іноземних
інвестицій відіграють міждержавні організації. Частки інвестицій їх
у світову економіку зображено на рис. 6.6.
192

Рис. 6.6. Потоки прямих іноземних інвестицій міжнародних
організацій за 2013-2015рр. (млрд дол. США).
Розроблено автором: джерело187,188.

Більшість великих регіональних об’єднань і груп, що
займаються економікою зазнали зниження загальних обсягів ПІІ у в
2014 році із 2013р. та 2015р.
Світові тенденції зниження потоків ПІІ у 2014 році, вплинуло
на показники ПІІ регіональних угруповань. Найбільш успішними
роками для організацій були 2013р.та 2015 рр. За ці роки показники
прямих іноземних інвестицій досягли своїх найбільших значень за
аналізований період, по всім видах угрупувань. За даний період
окремі організацій зазнали зниження їх частки у 2014р. в
глобальних потоках ПІІ, зокрема, Регіональне комплексне
економічне партнерство (РКЕП), на 3,3% у 2014р. порівняно із
2013р. і на 4,3% у 2015році порівняно із 2014р., знижуються також
потоки ПІІ до країн членів БРІКС – на 8,9% у 2014 році поріняно із
2013р., і на 6,6% у 2015р. в порівнянні із 2014р. Проте
Трансатлантичне торговельне та інвестиційне на партнерство
(ТТІП) зазнало зниження притоку прямих іноземних інвестицій у
2014р на 70% порівняно із 2013р., але у 2015р. відбулося зростання
ПІІ на 105%, що становить 819 млрд дол. США. Позитивна
динаміка притоку ПІІ у 2015 році поріняно із 2014р.
спостерігається і в міжнародних організація, а саме, країн великої
20 (G20) – 42%, Транстихоокенське партнерство (ТТП) – 169,9 %,
Азіатско-Тихоокеанська економічне співпраця (АТЕС) – 42%.
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Аналізуючи наведені дані, бачимо, що за обсягами інвестицій,
які надходять у економічні мегаоб’єднання, лідирує АзійськоТихоокеанська економічна співпраця. Дане угрупування у 2015
році залучило 953 млрд. дол. США іноземних інвестицій. Отже,
інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій сприяє
розширенню виробничої мережі та налагодженню важливого
ланцюга через Тихий океан.
Узагальнення досвіду інвестиційної політики національних
урядів дозволило виокремити наступні якісні зміни:
по-перше, відбувається інтеграція інвестиційної політики із
стратегіями економічного розвитку, інвестиційні потоки стають
ключовими факторами зростання продуктивності та міжнародної
конкурентоспроможності;
по-друге, завдання стійкого розвитку стають об’єктами
інвестиційної політики шляхом максимізації позитивних та
мінімізації негативних ефектів міжнародного інвестування,
формування відповідальної поведінки інвесторів;
по-третє, посилення інвестиційної політики з позицій
доцільності та ефективності через формування сильних інститутів її
реалізації, моніторинг стійкості розвитку під дією інвестиційних
факторів. На рівні міжнародної інвестиційної політики найбільш
суттєвими стали зміни в контексті посилення значимості
міжнародних інвестиційних угод через вищий рівень їх
відповідності завданням стійкого розвитку; врівноваження прав і
обов’язків країн та інвесторів завдяки поширенню принципів
соціальної відповідальності, захисту навколишнього природного
середовища тощо189.
6.3. Сучасний стан та напрямки активізації залучення
іноземних інвестицій в Україну.
Збільшення обсягів іноземних інвестицій а економіку будь-якої
країни залежить від її інвестиційного клімату, основними
факторами якого є: політична стабільність; прозора законодавча
база, яка регулює діяльність підприємств з іноземним капіталом;
економічна стабільність, яка визначається досконалою системою
оподаткування,
правом
приватної
власності,
процесами
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приватизації,
державними
гарантіями,
лібералізацією
зовнішньоекономічної політики, розвинутим фондовим ринком та
системою страхування, наявністю розвинутої національної
банківської системи. Окрім зазначених вище факторів
привабливість для іноземного інвестора, також створюють:
наявність на внутрішньому ринку висококваліфікованої та дешевої
робочої сили, науково-технічного і ресурсного потенціалу і вигідне
геополітичне розташування країни.
Стратегічною метою української зовнішньоекономічної
політики є активне залучення країни в міжнародні інтеграційні
процеси. Реалізація цієї задачі потребує концентрації значних
інтелектуальних, матеріальних, фінансових та природних ресурсів
для розвитку стратегічних технологій як основних факторів
міжнародної конкурентоспроможності. В свою чергу, це можливо
лише за умов стабільного притоку капіталу в народне господарство.
Але в Україні, як і у всіх країнах пострадянського простору, рівень
внутрішніх збережень та інвестицій дуже низький та недостатній
для стабільного економічного росту.
Однак держави можуть бути різною мірою охвачені
глобалізацією в залежності від їх конкурентоспроможності та
привабливості для світового інвестиційного ринку. Тому для
України актуальним є питання щодо власного геополітичного
позиціонування. Більше того, сьогодні для нашої держави проблема
визначення свого реального місця в світі стає критичною. Адже
правильний вибір буде визначати успішний економічний розвиток
країни та її здатність максимально ефективно інтегруватися в
глобальний простір. Сама ж реалізація інтеграційних планів
залежить від того, чи зможе країна у певні строки залучити
критичну масу інвестицій.
Розвиток сучасної економіки України неможливий без
активізації інвестиційної діяльності, пошуку та залучення надійних
інвесторів, які б вкладали свої інвестиції на довгострокові терміни,
забезпечуючи цим стабільний розвиток важливих сфер
господарства. Україна має всі шанси для залучення інвестиційних
ресурсів та використання їх на користь економіки, тому що
потенціал української економіки має досить привабливий рівень
щодо свого розвитку.
Але варто зазначити, що за останній час Україна так і не
позбулася повністю структурних деформацій і значно відстає від
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розвинутих країн за багатьма факторами продуктивності
виробництва та рівнем добробуту населення.
Сучасний розвиток інвестиційної діяльності в Україні не в
найкращому становищі. Макроекономічні показники країни
залишаються на периферії світових інвестиційних потоків, що
значно підсилюється недостатнім рівнем інвестиційних ресурсів, а
також ускладнюється кризовими явищами у світовій економіці.
Основними причинами зниження активності інвестиційної
діяльності в Україні є: несприятливий інвестиційний клімат;
недосконала законодавча база; неналежна підготовка інвестиційних
проектів та їх недієвість; високий рівень корумпованості та
бюрократії нерозвиненість інвестиційних інструментів та
інвестиційного ринку190.
На сьогоднішній день економіка України перебуває в складній
ситуації, зниження економічних показників у 2015 році
пояснюється агресивною політикою Російської Федерації,
окупацією Криму та військовими діями на Сході держави. Саме
тому, найактуальнішим питанням для керівництва держави в
контексті економічного зростання є залучення іноземних інвестицій
в економіку країни.
Протягом останніх десяти років Україна залучила інвестицій
усього на суму 39,888 млрд. доларів. За обсягом іноземних
інвестицій на душу населення Україна займає 22-е місце серед
країн Східної Європи, уступаючи Білорусі, Киргизстану й Молдові.
В Україні існують певні соціально-економічні передумови для
залучення та ефективного використання іноземних інвестицій,
зокрема:
- по-перше, вигідне географічне розташуння, Україна має доступ
до стратегічних ринків Європейського Союзу, країн Середнього
Сходу;
- по-друге,
природно-ресурсний
потенціал,
в
Україні
приваблюють три основні види природних ресурсів, а саме
рекреаційні, мінеральні та земельні;
- по-третє, рівень розвитку промислового виробництва,
висококваліфікована та конкурентоспроможна робоча сила.
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Аналіз залучення іноземного капіталу в Україну свідчить про
те, що в нашій країні функціонують три групи прямих іноземних
інвесторів:
- приватні інвестори-підприємці, у своїх інтересах вони,
насамперед, використовують недоліки у законодавстві, роботі
галузі чи підприємства тієї чи іншої країни. При виборі суб’єктів
інвестування надають перевагу малим та середнім підприємствам,
діяльність яких легко контролюється. Головною метою таких
інвесторів є отримання швидких і ризикованих прибутків (доходів);
- транснаціональні корпорації (ТНК) є довгостроковими
інвесторами і мають свої власні технології, здійснюючи
інвестування в ту чи іншу країну, метою діяльності ТНК є здобуття
нових ринків для своєї продукції, отримання доступу до ресурсів,
досягнення ефективності виробництва, ТНК віддає перевагу
довгостроковим проектам із залученням великого науководослідного потенціалу, що обумовлено легким доступом до
капіталу;
інституційні інвестори, зокрема міжнародні фінансові
організації – це фінансові посередники, які залучають кошти
переважно через продаж акцій в інвестиційних фондах, вкладаючи
ці кошти в диверсифікований портфель цінних паперів, серед
інституційних
інвесторів
виділяють
Європейський
банк
реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародну фінансову
корпорацію (МФК), які фінансуються урядами різних країн.
Залучення в економіки країни додаткових закордонних
інвестицій сприятиме вирішенню соціальних проблем, забезпечить
високий рівень зайнятості населення, дозволить оновити
виробництво, що в свою чергу проведе до модернізації та
нарощення основних фондів підприємств, впровадження новітніх
технології.
За даними Міністерства закордонних справ України обсяг
залучених з початку 2015 року прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку України на 1 липня 2015 р.
становив 42851,3 млн. дол. США (без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя
та частини зони проведення антитерористичної операції) та в
розрахунку на одну особу населення – 1000,5 дол.
У січні-червні 2015 р. в економіку України іноземними
інвесторами вкладено 1042,4 млн. дол. та вилучено 351,3 млн. дол.
прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення вартості
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акціонерного капіталу за рахунок переоцінки, утрат та
перекласифікації становило 3604,0 млн. дол., у тому числі за
рахунок курсової різниці – 3539,3 млн. дол.
У 2015 році інвестиції надходили зі 133 країн світу. Країнами
ЄС з початку року було внесено 33154,9 млн. дол. інвестицій
(77,4% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн
світу – 9696,4 млн. дол. (22,6%)191.
Урядом України протягом 2014-2016 р.р. здійснено комплекс
заходів, щодо покращення інвестиційного клімату, які мали б
забезпечити зростання макроекономічних показників та стабільний
розвиток економіки України. В Україні створене правове поле для
здійснення міжнародної інвестиційної діяльності та розвитку
державно-приватного партнерства. Законодавством України
надаються гарантії діяльності для інвесторів. Для іноземних
інвесторів застосовується національний режим інвестиційної
діяльності, тобто надаються рівні умови діяльності з вітчизняними
інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають
націоналізації.
За даними Державного комітету статистики України у І
кварталі 2016 року в економіку України було вкладено іноземних
інвестицій на суму 2859,1 млн.дол. США та вилучено 330,1
млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), у І
кварталі 2015 року – 1042,4 млн.дол.США та 351,3 млн.дол.США
відповідно.
Обсяг прямих іноземних інвестицій залучених в економіку
України станом на 1.07.2016 року становив залучених з початку
інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу)
в
економіку
України
на
01.07.2016
р.
становив
44790,7 млн.дол. США.
До десятки основних країн-інвесторів, входять: Кіпр,
Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Велика
Британія, Британські Віргінські Острови, Франція, Швейцарія,
Італія, обсягти інвестування в українську економіку за 2015р. та І
кварталу 2016р. представлені на рис. 6.7.
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Інвестиційний клімат в Україні - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/aboutukraine/economic-cooperation/invest-climat
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Рис. 6.7. Обсяги інвестицій основних країн-інвесторів в
Україну за 2015р., І квартал 2016р. (млн.дол. США).
Розроблено автором: джерело192.

Слід зауважити, що інвестиції спрямовуються у вже розвинені
сфери економічної діяльності. Провідними сферами економічної
діяльності, за обсягами залучення капітальних інвестицій, у січнівересні 2016 року залишаються: промисловість – 33,56%,
будівництво – 13,5%, сільське, лісове та рибне господарство –
14,2%, інформація та телекомунікації – 4,3%, оптова та роздрібна
торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 8,66%,
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська
діяльність – 7,0%, державне управління й оборона; обов’язкове
соціальне страхування– 3,7% (ДОДАТОК Е).
Обсяги освоєння іноземних інвестицій в Україні у січнівересні становили 52835,5 млн.дол. США. В таблиці 6.3
представлені обсяги прямих іноземних інвестицій у регіонах
України за період січень-вересень 2016р193.
До десяти лідерів регіонів, зокрема Дніпропетровської,
Донецької, Харківської, Київської, Луганської, Львівської,
Одеської, Запорізької, Полтавської, Івано-Франківської областей та
до м. Київ надійшло найбільше всього інвестицій – 94,1% всіх
залучених прямих інвестицій.
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Таблиця 6.3.
Прямі іноземні інвестиції у регіонах України за період січеньвересень 2016 р. (млн.дол. США)
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Iвано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м.Київ

Станом на
01.01. 2016р.
242,2
299,6
7750,9
1904,2
432,7
418,6
1256,3
931
2059
78
547,7
1891,2
319
2403,2
1188,5
303,4
225,9
123,4
1843,4
376,9
196,8
375,2
60,6
109,9
25027,6

Станом на
01.10. 2016р.
243,8
297,8
7691,5
1819,8
408
446,2
1231,8
936,1
2083,7
82,7
493,5
1905
312,1
2402,7
1194,8
289,2
220,9
121,4
2019,4
377,9
202,6
374,2
61,3
110,3
27508,6

Розподіл інвестицій у регіона за період січень-вересень 2016р.
представлений на рисунку 6.8.
Слід зауважити, що такий розподіл прямих іноземних
інвестицій в регіональному розрізі не сприяє рівномірному
соціально-економічному розвитку регіонів та посилює подальше
збільшення розриву у їх розвитку.
Одним із актуальних питань, що стоять перед керівництвом
держави на сьогоднішній день, є розробка заходів щодо активізації
залучення іноземних інвестицій в українську економіку. Серед
основних і найбільш дієвих інструментів цього процесу є
удосконалення правової та організаційної бази для підвищення
дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного
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клімату й формування основи збереження
конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

та

підвищення

Рис. 6.8. Розподіл залучених прямих за основними регіонамирецепієнтами інвестицій Украни за період січень-вересень 2016р.
(млн.дол.США).
Більшість країн з перехідною економікою прагне інтегруватися
у світові ринки, у тому числі шляхом залучення та використання
іноземних інвестицій. Слід зазначити, що мета залучення прямих
іноземних інвестицій розвиненими країнами та іншими країнами є
різною. Для перших вона зводиться насамперед до оптимізації
регіональної структури й зменшення безробіття. Для країн з
перехідною економікою така мета є другорядною. Залучення
інвестицій у них пов’язується з бажанням скорішої інтеграції у
світову економіку і сприяння ринковим перетворенням194.
Привабливість постсоціалістичних країн для іноземних
інвесторів полягає в тому, що вони належать до ринків, що швидко
зростають. Їх можна використати як базу з меншими виробничими
витратами, з якої вигідно здійснювати експорт. Одним з
найголовніших факторів цього є дешева робоча сила. На сучасному
етапі прямі іноземні інвестиції в Україні не зможуть бути
використані як основний важіль економічного зростання, тому
варто запроваджувати стимулюючі заходи для забезпечення
194

Солдатенко В.В. Державне сприяння прямим іноземним інвестиціям /В.В. Солдатенко // Економіка та
держава. – 2009. – №9. – с.32-35.
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внутрішнього інвестування.
У світовій практиці використовують універсальний набір
основних заходів, за допомогою яких можна активізувати процес
залучення іноземного інвестицій. Серед них найбільш
сприятливими є такі методи стимулювання іноземних
капіталовкладень:
1. Податкові стимули: встановлення прямих додаткових пільг,
відстрочка сплати податків за інвестування капіталу; стимули,
пов’язані з амортизаційними відрахуваннями; «податкові
канікули», які встановлюються на строк від 2 до 10-15 років;
звільнення від сплати митних процедур по імпорту обладнання,
сировини, комплектуючих виробів;
2. Фінансові стимули: різного роду субсидії, позики, кредити і
гарантії їх надання, державне страхування;
3. Нефінансові стимули, спрямовані на створення загальних
умов ефективного функціонування іноземного капіталу;
4. Забезпечення необхідними факторами виробництва,
інформацією та службами управління щодо розвитку транспорту та
інших комунікацій195.
Отже, основними напрямками активізації залученні іноземних
інвестицій у вітчизняну економіки слід виділити наступні:
стабільність і передбачуваність законодавчої бази; лібералізація
підприємницької діяльності, зовнішньої торгівлі та іноземного
капіталовкладення; формування інвестиційних стимулів та
розвиток фінансового сектору, зниження ріня корупції, ризику, як
політичного, так і економічного та посилення іміджу країни на
світовій арені. Україна має кардинально змінити пріоритети, щодо
активізації іноземного інвестування та переорієнтувати їх з
екстенсивного на інтенсивний та інноваційний напрямки.
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РОЗДІЛ 7. ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМ
7.1. Генезис європейської валютної інтеграції, як
найдосконаліше втілення регіональної валютної системи
В останні десятиліття у світовому господарстві прискорюються
та поглиблюються інтеграційні процеси, що характеризуються
зближенням та взаємопереплетінням національних економік
кількох країн з метою побудови єдиного господарського механізму.
Поглиблення інтеграційних процесів та коопераційних зв’язків між
країнами забезпечує сприятливі умови для валютної гармонізації і
згодом до створення валютного союзу.
Найвищого рівня монетарна інтеграція досягла в країнах
Західної Європи, а Європейський Союз є прикладом
високоінтегрованого економічного та валютного простору.
Дослідження генезису європейської валютної інтеграції є корисним
з позиції прогнозування становлення та розвитку валютних союзів
в інших регіонах планети. Зокрема про такі наміри вже
висловлювались в країнах Північної Америки, регіону Перської
затоки, Азії та Африки. Тому вивчення еволюції становлення
Європейського валютного союзу дасть змогу екстраполювати
тенденції розвитку валютних союзів в інших регіонах планети.
Валютна інтеграція як невід’ємний елемент економічної
інтеграції являє собою послідовність кількох основних стадій
організації валютних відносин (рис. 7.1).
Перехід до кожного наступного ступеня інтеграції має
супроводжуватися формуванням наднаціонального механізму
валютного
регулювання,
створенням
інституціональної
інфраструктури – міждержавних валютно-кредитних і фінансових
організацій.
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Рис. 7.1. Стадії організації валютних відносин196
Валютна інтеграція як процес відбувається через дію механізму
валютної інтеграції – сукупності валютно-кредитних методів
регулювання, спрямованих на поступовий перехід до вищого
ступеня інтеграції. Зрілі форми економічної інтеграції вимагають
адекватного ступеня інтеграції валютних відносин. Так, уніфікація
валютної політики країн-учасниць може мати місце за умов
вільного руху товарів, послуг, капіталу між ними, що, в свою чергу,
передбачає досягнення економічного та валютного союзу.
Економічна
та
монетарна
інтеграція є
значущими
доповненнями один одного, але економічну інтеграцію легше
реалізувати, а ніж монетарну. Під монетарною інтеграцією
розуміють процес координації грошової та валютної політики,
створення міждержавних валютно-кредитних та фінансових
організацій, формування наднаціональних механізмів валютного
регулювання 197.
Об’єктивна потреба валютної інтеграції країн Західної Європи
була зумовлена чинниками зображеними на рис. 7.2.
Формування Європейського валютного союзу органічно
пов’язане з утворенням в Європі єдиного економічного простору,
що був започаткований у 1951 р. як Європейське об’єднання
вугілля і сталі (ЄОВС) і об’єднав шість держав: три країни

196
Побудовано за: 1. Європейська та євроатлантична інтеграція України. Навчальний посібник. – К.:
Центр учбової літератури, 2008. – 172с. 2. Кержковська Д.Р. Проблеми і перспективи розвитку світової
валютної системи в умовах глобальної економічної кризи / Д.Р.Кержковська // Механізм регулювання
економіки. – 2010. – №1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/
123456789/9041/1/15.pdf
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Бенілюксу (Бельгію, Нідерланди, Люксембург), ФРН, Франція та
Італія.

Рис. 7.2. Чинники, що зумовили об’єктивну потребу валютної
інтеграції країн Західної Європи
У 1955 році країни Бенілюксу запропонували для обговорення
меморандум з європейської інтеграції. Діставши згоди щодо
«розвитку спільних інститутів, поступового злиття національних
економік, створення Спільного ринку та успішного узгодження
соціальної політики», цей меморандум став підґрунтям Римської
Угоди, підписаної 25 березня 1957р. Римська угода засвідчила
появу Європейської економічної спільноти (ЄЕС) та Європейської
спільноти з атомної енергії (Євратом) і набула чинності з 1 січня
1958 р.198
Римська угода 1957 року про створення Спільного ринку не
передбачала стратегії формування європейського валютного
простору. До початку 1960-х років у рамках цієї угоди
функціонував тільки консультативний орган - Валютний комітет,
метою якого було координування внутрішньої та зовнішньої
грошової політики країн-членів Спільного ринку. З 1964 р. було
198

Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В.Буториной. — М.: Издательский Дом «Деловая
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запроваджено процедуру консультування щодо змін валютних
курсів та створено Комітет керуючих центральних банків. У 60-ті
роки також запроваджено європейські розрахункові одиниці для
Європейського інвестиційного банку, сформовано бюджет ЄЕС та
вироблено загальну концепцію сільськогосподарської політики.
Визначною подією стала позачергова зустріч на вищому рівні
голів держав та урядів у грудні 1969р. у Гаазі, де було прийнято
рішення про поетапний перехід до економічного та валютного
союзу. У жовтні 1970р. у Копенгагені було затверджено план
поетапного створення економічного та валютного союзу – так
званий план Вернера, за яким цілями Європейської економічної
спільноти було визначено: повну і безповоротну конвертованість
валют, ліквідацію меж коливань валютних курсів, безперечне
фіксування валютних паритетів та повна лібералізація руху
капіталів. План Вернера був розрахований на завершення
створення валютного союзу у 1980р. 199 (рис. 7.3).
Однак кризові процеси 70-х років ХХст., що супроводжувались
енергетичними «шоками» та девальвацією національних валют
провідних країн світу, відсутністю координації валютноекономічної
політики,
розходженням
між
національним
суверенітетом та спробами наднаціонального регулювання
всередині ЄВС в повній мірі завадили реалізації плану Вернера.
Після розвалу Бреттон-Вудської системи європейські країни
доклали максимум зусиль задля звуження меж коливання валютних
курсів: було встановлено що максимальна різниця між двома
європейськими валютами може дорівнювати 4,5%, якщо одна з них
котирується за своїм найнижчим курсом, а інша досягає верхньої
межі свого курсу, оскільки визначені межі коливань становили
2,25% відносно долара. За Базельською угодою від 10 квітня 1972
р. коливання своїх валют на 2,25% в обидва боки прийняли шість
країн-членів ЄЕС та чотири країни-кандидати до вступу
(Великобританія, Ірландія, Данія, Норвегія). Між валютами країн
ЄЕС виникли особливі зобов'язання – так звана «валютна змія в
тунелі». «Змія», утворена спеціальними межами коливань
європейських валют відносно одна одної, знаходилася всередині
«тунелю», що був обмежений максимальними коливаннями валют
відносно долара. Ширина «тунелю», таким чином, становила 4,5%,
199
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«змії» - 2,5%. Рішення про створення Європейської валютної
системи було прийнято 5 січня 1978р., функціонувати стала роком
пізніше 200.

Рис. 7.3. План Вернера - поетапне створення економічного та
валютного союзу в європейському економічному просторі 201
Через відсутність у цей період порядку у міжнародній валютній
системі деякі країни почали залишати «змію». З червня 1974р.
внаслідок спекуляцій було у вільне плавання відпущено фунт стерлінгів, за ним – ірландський фунт, з лютого 1973р. італійську ліру.
У березні 1973р. європейські країни скасували «тунель», тобто
дотримання меж коливань своїх валют відносно долара. У січні
1974р. «змію» покинула Франція. Після невдалої спроби
повернутися, франк остаточно вийшов з системи у березні 1976р.
Відтоді до «змії» входило лише чотири валюти: німецька марка,
гульден, бельгійський франк, датська крона. Пізніше до цього
механізму періодично приєднувалися інші валюти (деяких
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скандинавських країн, австрійський шилінг, швейцарський
франк)202.
«Валютна змія» функціонувала до запровадження у 1979 р.
Європейської валютної системи.
Рішення про створення Європейської валютної системи (ЄВС)
було прийняте Радою Європи 5 грудня 1978 р. Функціонування
ЄВС розпочалося 13 березня 1979р. Створення ЄВС переслідувало
три основні цілі (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Цілі створення ЄВС 203
ЄВС складалася з трьох головних елементів: Європейської
грошової одиниці - ЕКЮ (ЕСU), Механізму валютних курсів і
Фонду Європейського валютного співробітництва, характеристика
яких наведена у таблиці 7.1 204.
Ціль поступового створення економічного і валютного союзу
було підтверджено Єдиним європейським актом, що став
результатом засідань Ради Європи у Брюсселі в грудні 1985р. та
202
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Гаазі у лютому 1986р. і набув чинності з 1 липня 1987р. На той час
кількість держав-учасниць становила вже дванадцять: з 1 січня
1973р. до «Європи Шести» приєдналися Данія, Ірландія та
Великобританія («Європа Дев'яти»), з 1 червня 1981р. – Греція та з
1 січня 1986р. – Іспанія та Португалія.
Таблиця 7.1
Характеристика складових ЄВС
Елемент ЄВС

Характеристика

ЕКЮ

Курс ЕКЮ визначався на основі кошика валют, причому статутними
положеннями ЄВС було передбачено перегляд складу ЕКЮ кожні п'ять років
або в разі 25% зміни ваги якоїсь з валют. Такі перегляди також мали місце, коли
до ЄВС вступала нова країна;
ЕКЮ становила середньозважену величину всіх валют ЄВС, вага яких
визначалася часткою країни у ВНП ЄЕС та її значенням у
внутрішньоєвропейській торгівлі. Найбільш вагомими були німецька марка,
французький франк і англійський фунт стерлінг.
ЕКЮ функціонувала не тільки як рахункова одиниця і засіб розрахунків між
центральними банками європейських країн. 5 грудня 1978 р. Рада Європи у
Брюсселі визначила рух до повного і цілісного використання ЕКЮ як резервного
авуара і засобу розрахунків. ЕКЮ була еталоном виміру всередині ЄВС,
оскільки до неї встановлювалися паритети і центральні курси кожної
європейської валюти. ЕКЮ випускалася з метою забезпечення валютних
резервів і була об'єктом виплати процентів.
Випуск ЕКЮ забезпечувався депозитами країн-членів у розмірі 20% їх
золотих та доларових резервів, кількість ЕКЮ залежала від вартості резервних
активів країн ЄВС.
ЕКЮ виконувала багато функцій міжнародної валюти, але не була нею у
повному розумінні (вона не могла застосовуватись для розрахунків поза межами
центральних банків ЄЕС і не була дійсним резервним активом, а лише
кількісним виразом частки резервних активів у золоті та доларах; ЕКЮ не була
вільноконвертованою центральними банками і не могла створюватися
кредитними операціями). Усі ЕКЮ в центральних банках були часткою
резервних активів, яку надано у спільне розпорядження.

(ЕСU від англ.
europeancurrencyunit)

Механізму
валютних курсів

Механізм валютних курсів був стрижнем ЄВС і складався з двох елементів:
• решітки (тобто матриці) меж відхилень двосторонніх обміннихкурсів між
усіма валютами країн-членів, що передбачало обов'язкові інтервенції;
• межі індивідуальних коливань кожної валюти відносно ЕКЮ, порушення
яких вимагало від уряду країни запровадження певних регулюючих заходів для
повернення курсу валюти у визначені рамки.

Фонду
Європейського
валютного
співробітництва

Фонд європейського валютного співробітництва як структурний елемент
ЄВС забезпечував кредитування країн-членів на цілі врегулювання платіжних
балансів. Кожна країна вносила до фонду 20% своїх валютних резервів і золота,
які мали потім залучатися країнами на потреби валютного обміну.
Передбачалися різні можливості: надкороткострокове фінансування – на 45 днів
і менше – тільки країнам, які входили до Механізму валютних курсів; короткострокове фінансування – на строк до 9 місяців; середньострокове фінансування –
на строк до 5 років.

На засіданні Ради Європи у червні 1988р. в Ганновері Комітету
голів центральних банків та експертів, очолюваному Жаком
Делором, було доручено розробити конкретні заходи у напрямі
створення союзу. Результати вивчення цим комітетом стану
економічної та грошово-кредитної інтеграції у ЄЕС і запропоновані
209

етапи досягнення економічного і валютного союзу дістали назву
доповіді Делора 205.
Доповідь наголошувала, що країни-учасниці мають погодитись
із делегуванням до інституцій ЄЕС своїх повноважень у прийнятті
рішень щодо економічної та валютної політики, а також дотримуватись певних обмежень у фіскальній політиці.
Комітет Делора стверджував, що пріоритетом, навіть порівняно
з дотриманням фіксованих валютних паритетів, повинно було стати
запровадження
єдиної
валюти.
Єдина
валюта
мала
продемонструвати безповоротність руху до валютного союзу,
централізувати грошове регулювання у ЄЕС та ліквідувати
операційні витрати, пов'язані з валютним обміном. За цих умов
необхідним визнавалося створення Центрального банку ЄЕС для
проведення єдиної валютної та фінансово-кредитної політики
замість тільки координування діяльності національних центральних
банків. Обов'язковим було й здійснення лібералізації фінансових
ринків.
Таким чином, ЄВС відрізнялася від простої угоди щодо
фіксації курсів за кількома важливими аспектами: центральною
роллю ЕКЮ, заснуванням резервного фонду, індивідуалізацією
дивергенції і теоретично симетричними обов'язками дефіцитних і
надлишкових країн. Але водночас ЄВС була досить далекою від
системи типу «валютний союз». ЄВС була просто зоною валютної
стабільності, де було можливим урегулювання навіть центральних
курсів. Не існувало Європейського центрального банку як емітента
ЕКЮ, яка набувши визнання приватними фінансистами як
рахункова одиниця, не стала засобом обміну.
Визначною подією у розвитку європейської валютнофінансової інтеграції стало узгодження умов переходу до
економічного і валютного союзу на засіданні Ради Європи у грудні
1991р. у Маастрихті (Нідерланди). У лютому 1992р. 12 країн ЄС
підписали Договір про поетапне формування валютноекономічного союзу, який набрав чинності з 1 листопада 1993 р.
Порівняно з умовами Римської угоди це рішення символізувало
якісно новий етап валютної інтеграції в Європі. План Делора став
підґрунтям подальшого руху країн-учасниць до вищого ступеня
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інтеграції. За доповіддю Делора, найкращим підходом у досягненні
ЄЕВС було використання концепцій паралелізму та градуалізму.
Згідно з концепцією паралелізму, економічний та валютний союзи
розглядалися як складові єдиного цілого, які мали рухатися до цілі
паралельно. Концепція градуалізму знайшла свій прояв у
визначенні планом Делора поетапного досягнення валютного
союзу. Отже, з позицій градуалізму економічна інтеграція – це
повільний процес 206.
Порівняно з планом Делора Маастрихтський договір був
значно чіткішим у визначенні механізму досягнення економічного і
валютного союзу впродовж трьох етапів:
1) етап – з лютого 1992 р. до кінця 1993 р.;
2) етап – з 1 січня 1994 р. до 31 грудня 1996 р. включно;
3) етап – з 1 січня 1997 р. до 1999-2000 років 207.
Згідно з визначеними строками, на другому етапі було створено
Європейський валютний інститут (ЄВІ), що забезпечило умови для
координації валютної політики країн-учасниць. ЄВІ існував лише у
перехідному періоді і був пізніше замінений на Європейський
центральний банк.
З 1 січня 1997р. країни, які відповідали критеріям конвергенції,
визначили строк запровадження єдиної валюти і створення Європейського центрального банку (ЄЦБ) (рис. 7.5).
Фінальним етапом Європейської валютної інтеграції став
випуск з 1 січня 1999р. у безготівковий обіг єдиної валюти євро
одинадцятьма європейськими країнами, які увійшли до
Європейського економічного і валютного союзу(ЄЕВС).
Критерії конвергенції не було дотримано всіма країнами, що
пояснюється пріоритетом політичного рішення. При вступі до
ЄЕВС було враховано прагнення країни до приєднання та факт
суттєвого прогресу у скороченні відносних розмірів бюджетного
дефіциту. До ЄЕВС не приєдналися Данія (через негативні
результати плебісциту) та Великобританія (через негативне
рішення уряду).
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Рис. 7.5. Критерії конвергенції (макроекономічні та інституційні
умови, дотримання яких надає країні право вступу до
Європейського валютного союзу)208
Отже, світова валютна система з моменту введення золотого
стандарту в 1867 році зазнала достатньо серйозних змін. Золото
було демонетаризовано і в даний момент відіграє усе меншу роль у
світовому грошовому обігу, замінюючись на валюти різноманітних
країн. Усе більше сучасні замінники світових грошей стають
схожими на звичайні внутрішньодержавні гроші. Проте, СДР ще
далекі від відповідності вимогам, запропонованим до світових
грошей: самі по собі вони поза МВФ практично не
використовуються і, що головне, їхнє використання приватними
особами практично взагалі не зустрічається. У меншому ступені
“страждають” цією хибою ЕКЮ - їхнє використання приватними
особами набагато ширше. ЕКЮ ще в багатьох відношеннях
перевершують СДР, хоча і не позбавлені хиб. Можна відзначити,
що переваги ЕКЮ як міжнаціональної валюти обумовлені
принципами, що використовувалися при закладанні основ ЄВС:
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нове політичне мислення, подолання ідеології і політики
націоналізму і роз'єднаності, що відразу ставить ЕКЮ на порядок
ближче до світових грошей.
7.2. Діяльність Європейського валютного союзу
В таблиці 7.2 приведено виконання країнами критеріїв (умов
конвергенції), необхідних для приєднання до ЄЕВС.
Таблиця 7.2
Виконання критерії, необхідних для приєднання до ЄЕВС 209
Ставка за
довгостроковими
державними
облігаціями

Дефіцит
бюджету,%

Державний
борг,% ВВП

Рівень
Інфляції,%

Ставка за
довгостроковими
державними
облігаціями

Дефіцит
бюджету,%

Державний
борг,% ВВП

Стабільність
валюти

Кількість
позитивних
відповідей

Відповідає критеріям чи ні

Рівень
Інфляції,%

Індикатори конвергенції

Франція
Люксембург
Данія
Німеччина
Ірландія
Великобританія
Бельгія
Нідерланди
Італія
Іспанія
Греція
Португалія
Швеція
Фінляндія
Австрія

1,7
1,9
2,3
1,6
2,4
3,0
1,4
1,1
5,4
4,7
9,0
3,8
2,9
1,0
2,0

8,7
7,8
8,9
7,8
10,0
9,0
8,8
8,0
13,5
12,6
21,5
16,5
8,0
6,8
6,0

-5,0
+0,4
-2,0
-2,9
-2,7
-5,1
-4,5
-3,1
-7,4
-5,9
-9,3
-5,4
-7,0
-5,4
-5,5

51,5
6,3
73,6
58,8
85,9
52,5
134,4
78,4
124,9
64,8
114,4
70,5
81,4
63,2
68,0

Так
Так
Так
Так
Так
Ні
Так
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Так
Так

Так
Так
Так
Так
Ні
Ні
Так
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Так
Так
Так

Ні
Так
Так
Так
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Так
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Так
Так
Так
Так
Так
Ні
Так
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Так
Так
Так

4
5
4
5
3
1
3
3
0
1
0
0
2
3
3

Критерії

2,7

8,9

-3,0

60

Країна

Ефективність функціонування ЄЕВС в значній мірі
визначається інституційною інфраструктурою валютної інтеграції.
Побудова ЄЕВС передбачає передачу компетенції в сфері валютної
політики з національного рівня на рівень ЄС. Основними
інституціями, що сприяли і сприяють процесу побудови ЄЕВС були
Європейський валютний інститут (ЄВІ) (з 01.01.1994р. по
31.12.1998р.) та Європейська система центральних банків
(почала функціонувати з 01.01.1999р.) на чолі з Європейським
центральним банком.
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На ЄВІ було покладено увесь тягар підготовчої роботи зі
сприяння конвергенції економічного розвитку між країнамичленами, а також з технічної підготовки заснування Європейської
системи центральних банків.
На сьогоднішній день в інституційній структурі ЄЕВС чільне
місце посідає Європейська система центральних банків (ЄСЦБ),
основні функції якої зображено на рис. 7.6.

Рис. 7.6. Функції ЄСЦБ 210
До складу ЄЕВС входять Європейський центральний банк
(ЄЦБ) та національні центральні банки (НЦБ) країн-учасниць.
Вищим керівним органом ЄЦБ є Керівна рада, яку очолюють
Президент і віце-президент. До складу Керівної ради входять 6
членів Виконавчої ради, включаючи президента і віце-президента,
та голови центральних банків країн-учасниць. Центральні банки
інших країн ЄС є асоційованими членами ЄЦБ і мають право
дорадчого голосу.
ЄЦБ є незалежним інституційним елементом ЄЕВС і провадить
незалежну грошово-кредитну політику, основні напрямки якої
розробляє ЄЦБ, а центральні банки країн-учасниць є
відповідальними за її дотриманням.
Найважливіша ціль грошово-кредитної політики ЄЦБ – це
забезпечення стабільності внутрішніх цін у середньостроковому
періоді. Цей показник визначається як темп приросту
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гармонізованого індексу споживчих цін, який не повинен
перевищувати 2% від аналогічного періоду попереднього року.
Цінова стабільність у ЄЕВС має спиратися на моніторинг, аналіз і
прогнозування динаміки цін, визначення факторів ризику
дестабілізації цін. Аналітичну базу для цього становить динаміка
інших макроекономічних показників: середньої заробітної плати,
валютних курсів, курсів цінних паперів. Функцією ЄЦБ у цьому
аспекті є встановлення та оголошення цільових параметрів
грошового агрегату М3 211.
Створення валютного союзу несе певні вигоди і в той же час
ризики для країн-членів (таблиця 7.3). Спробуємо їх оцінити на
основі досвіду функціонування ЄЕВС.
Таблиця 7.3
Можливі вигоди та ризики країн від участі у
Європейському валютному союзі 212
Вигоди країн-членів від участі у ЄВС
Економія витрат на хеджування

Ризики країн-членів від участі у
ЄВС
Втрата сеньйоражу

Забезпечення стабільності цін
Зниження номінальних процентних ставок
Утвердження євро як однієї з головних резервних та розрахункових
валют світу

Втрата автономії

Зниження рівня безробіття в країнах-членах валютного союзу
Можливість проведення єдиної сільськогосподарської політики
Створення єдиного масштабу цін на однорідні товари

Зростання політичних конфліктів
між країнами членами валютного
союзу

Основними економічними вигодами створення валютного
союзу є:
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1) економія витрат на хеджування (страхування) втрат від
курсових коливань та скорочення транзакційних витрат. В умовах
існування єдиної валюти для суб’єктів господарювання відпадає
необхідність укладання угод страхування на випадок зміни
обмінних курсів, тим самим зменшуються витрати підприємств,
підвищується їх конкурентоспроможність, зростає надійність
планування витрат в межах спільного валютного простору. Також
виникає економія витрат і часу при міжнародних розрахунках.
Загалом зменшення витрат на валютні операції та страхування від
курсових коливань оцінюється Комісією ЄС від 0,5 до 1% ВВП, або
в межах 130 млрд. євро для всього ЄС;
2) забезпечення стабільності цін в межах валютного союзу,
що сприяє більш ефективному розподілу та використанню ресурсів,
раціональній політиці в галузі доходів. Окрім того стабільність цін
має фундаментальний суспільно-політичний вимір, оскільки вона
зменшує конфлікти перерозподілу та сприяє стабільності в
суспільстві;
3) зниження номінальних процентних ставок та зростання
масштабів ринків капіталів, завдяки цьому зменшуються витрати на
обслуговування державного боргу, оскільки виникає економія
процентних виплат за рахунок скорочення процентних надбавок за
інфляційні та валютні ризики. Окрім цього знижуються витрати
суб’єктів господарювання на обслуговування корпоративних
боргів. В результаті інтеграції національних фінансових ринків та
скасування валютних ризиків у валютному союзі вирівнюється
дохідність порівнюваних цінних паперів. Звісно, бюджетна
економія залежить від особливостей тієї чи іншої країни і може
суттєвим чином коливатися. Так, наприклад, для Іспанії виграш від
економії витрат на сплату процентів оцінюється у розмірі 2,4%, а
для Італії – 5,4 % ВВП;
4) утвердження євро як однієї з головних резервних та
розрахункових
валют
світу.
Загальновідомо,
що
інтернаціоналізація використання валюти несе певні переваги
країні, яка її емітує. Ці переваги полягають у зростанні доходів від
сеньйоражу (друку банкнот), у спрощеному фінансуванні дефіцитів
платіжного балансу і в зростанні можливості розвитку
внутрішнього фінансового ринку. Перспективи перетворення євро
на одну з провідних світових валют пов’язані з економічним
становищем ЄС у світовій економіці. ВВП зони євро, розрахований
за паритетом купівельної спроможності, приблизно співмірний з
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ВВП США і більш ніж у 2 рази перевищує ВВП Японії. На
сьогоднішній день частка євро у золотовалютних резервах країн
світу складає приблизно 25% (частка долара США рівна 65%). Євро
обслуговує приблизно третину міжнародної торгівлі і в перспективі
ця частка може зростати213;
5) зниження рівня безробіття в країнах-членах валютного
союзу. Відомо, що будь-яке збільшення амплітуди курсових
коливань змушує інвесторів при оцінці ефективності проектів
закладати у витрати можливі втрати внаслідок коливання валютних
курсів. Це сприяє зниженню рентабельності окремих проектів і
відхиленню частини з них. Саме тому запровадження єдиної
валюти стимулює інвестиційну активність і, як наслідок, сприяє
зростанню зайнятості;
6) можливість проведення єдиної сільськогосподарської
політики. Єдина сільськогосподарська політика гарантує фермерам
ЄС мінімальну підтримуючу ціну на сільськогосподарську
продукцію. В умовах значних коливань валютних курсів реальне
значення підтримуючої ціни для фермерів одних країн зростало, а
для інших зменшувалося, що забезпечувало різкі розбіжності в
доходах фермерів. Саме бажання ліквідувати викривлення у
фінансовій сфері для уникнення різких розбіжностей у доходах
сільськогосподарських виробників стимулювало запровадження
твердих валютних курсів і згодом єдиної валюти;
7) створення єдиного масштабу цін на однорідні товари
різних країн виробників дало змогу зіставляти ці вартості (без
врахування валютних ризиків), що безумовно посилило
конкуренцію між постачальниками товарів та послуг, особливо за
умови широкого використання системи електронної оплати, що
сприяє зростанню мобільності платежів і безперешкодному
доступові до товару виробника у будь-якій точці Європи.
В той же час запровадження єдиної валюти створює певні
ризики для країн учасниць валютного союзу, основними з яких є:
1. Втрата сеньйоражу (прибутку країни від емісії грошей).
Під доходом від сеньйоражу розуміють можливість держави
фінансувати свої витрати шляхом емісії грошей. Цей прибуток
виникає завдяки випуску державою безпроцентних боргових
213
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зобов’язань, які зберігаються приватними суб’єктами у формі
грошей або комерційними банками у формі резервів у
центральному банку. Сеньйораж є важливим джерелом доходів
лише для тих національних економік, які мають високу інфляцію. У
валютному союзі сеньйораж скоротиться внаслідок менших темпів
інфляції і буде перерозподілятися між центральними банками.
2.
Втрата
автономії
у
проведенні
національної
макроекономічної політики, зокрема валютний курс більше не
може використовуватися як інструмент пристосування. Замість
зміни реальних валютних курсів має використовуватися більша
гнучкість цін, зарплат та доходів. Фіскальна політика кожної країни
повинна розглядатися в контексті проведенням спільної грошової
політики. Тобто неприйнятна бюджетна ситуація в одній державіучасниці може завдати шкоду курсу грошової політики Валютного
союзу вцілому. Тому дотримання бюджетної дисципліни є
важливою складовою Валютного союзу.
3. Зростання політичних конфліктів між країнами - членами
валютного союзу, що обов’язково трансформується в економічні
наслідки. Конфлікти можуть бути зумовлені надмірною
диверсифікацією політичних еліт, різною стадією економічного
розвитку окремих країн, культурологічними та психологічними
відмінностями 214.
В цілому, як засвідчує практика, вигоди від створення
Валютного союзу компенсують можливі втрати та ризики.
Тепер проаналізуємо динаміку обмінного курсу єдиної валюти
від моменту введення і до теперішніх часів. Презентація валютного
курсу євро на світових валютних ринках відбулася 31.12.1998р. В
цей день торги по валютній парі EUR/USD завершились на
позначці 1.1680. З наступного року євро був введений в
безготівковий обіг. Впродовж трьох років євро девальвував на
світових валютних біржах і на момент введення в готівковий обіг (з
01.01.2002р.) його курс по відношенню до американського долара
вже становив 0.8890, тобто він втратив приблизно четверту частину
своєї вартості. Однак до кінця 2008 року довгостроковий тренд по
євро був висхідний і він зріс майже удвічі по відношенню до
американського долара, зафіксувавши максимум на позначці
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1.6037. Тобто можна екстраполювати, що запровадження нової
регіональної валюти буде супроводжуватися її поступовою
девальвацією на ранніх стадіях створення Валютного союзу,
допоки не з’явиться довіра інвесторів і не проявляться позитивні
наслідки валютної інтеграції, які найбільш вірогідно зумовлять
згодом висхідний тренд нової валюти. З кінця 2008р. і до 2013р.
спостерігається падіння вартості єдиної європейської валюти, що
обумовлено світовою фінансовою кризою, а згодом фіскальними
проблемами країн Південної Європи – Португалії, Італії, Греції,
Іспанії (PIGS). Особливо великі проблеми відчула Греція, в якої
дефіцит бюджету в 2009р. сягнув 13% ВВП, а зовнішній державний
борг перевищив позначку 200% ВВП 215. Як наслідок, різко зросла
вартість запозичень для грецького уряду.
Таким чином, від того на скільки ефективно країни члени
ЄЕВС вирішать проблему бюджетних дефіцитів і державних боргів
буде залежати майбутнє єдиної європейської валюти.
7.3. Сучасні тенденції розвитку світової валютної системи
Головною особливістю розвитку міжнародного фінансового
ринку є стрімка глобалізація фінансово-кредитних та валютних
відносин. Якщо в минулому валютно-обмінні операції в основному
обслуговували міжнародну торгівлю та рух факторів виробництва,
то на сьогоднішній день понад 90% валютних угод здійснюються зі
спекулятивною метою. Відомо що на 1 долар, що працює в
реальному секторі економіки, припадає приблизно 30 доларів, що
обертаються у фінансовій сфері. Тобто визначальною особливістю
сучасного етапу розвитку світової економіки є наявність
самостійної фінансової сфери, не пов’язаної з обслуговуванням
світової торгівлі та рухом факторів виробництва. Окрім цього з
огляду на обсяги валютних операцій сьогодні це головна форма
міжнародних економічних відносин.
Зміна напрямків і обсягів світових валютно-фінансових
потоків відбувалася на підгрунті загальносвітової тенденції
глобалізації
міжнародних
валютно-фінансових
відносин.
Глобалізація – це за своєю суттю більш висока стадія
інтернаціоналізація, вона перетворює світове господарство на
єдиний ринок товарів, послуг, капіталів, робочої сили.
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Визначальним проявом поглиблення інтернаціоналізації у
фінансовій сфері стала так звана потрійна фінансова революція.
У світовій економічній системі сформувалася світова
фінансова мережа, яка поєднала різні країни через їх головні
фінансові центри: Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Франфурт, Париж,
Цюріх, Токіо, Гонконг, Сінгапур, Бахрейн та ін. У цих фінансових
центрах зосереджено найбільшу частку світових фінансових
активів, до складу яких входить не лише капітал країни базування
фінансового центру, а й залучений з інших регіонів. Фінансові
центри, таким чином, оперують з космополітизованими
фінансовими активами, які втратили національну залежність і
прямують до районів сприятливої господарчої кон’юнктури.
Потрійна фінансова революціє базується на трьох аспектах:
 поглибленні міжнародної фінансової інтеграції;
 формуванні системи міжнародних фінансових інститутів;
 швидкому розвитку фінансових інновацій.
1) Глобалізація та тенденція зростання обсягів потоків
світового капіталу зумовили поступове скорочення втручання
держави до функціонування національних фінансових ринків, тобто
їх дерегулювання. Провідні країни світу суттєво послабили
державний контроль щодо руху капіталу. Наслідком стало значне
розширення
фінансових
ринків
цих
країн,
посилення
взаємопроникнення
та
взаємопереплетення
національних
фінансових капіталів, які почали більш вільно пересуватися з
внутрішніх ринків на світові і навпаки. Інтеграційні процеси у
фінансовій сфері зумовили заснування фінансовими установами
своїх філій у головних фінансових центрах для здійснення функцій
запозичення, кредитування, інвестування та надання інших
фінансових послуг.
2) Особливого значення у розвитку міжнародних валютнокредитних та фінансових відносин після другої світової війни
набуло формування системи міжнародних фінансових інститутів,
серед яких насамперед Бреттон-вудських інститутів, а саме
Міжнародного валютного фонду та групи Світового банку,
насамперед Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Пізніше до мережі цих установ приєдналися регіональні фінансові
інститути.
3) Міжнародна фінансова інтеграція спричинила глибокі
якісні зміни у фінансових технологіях. З’явилися нові фінансові
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інструменти, так звані фінансові інновації – облігації з плаваючими
відсотковими ставками, форвардні та ф’ючерсні контракти, валютні
свопи, опціони,облігації з нульовим купоном ті ін. Прискорення
потоків капіталів відбувалося також завдяки запровадження
новітніх технологій у галузі телекомунікацій. Це дало змогу
виконувати фінансові транзакції за лічені хвилини, чи навіть
секунди.
Основними тенденціями розвитку світової валютної системи
на сучасному етапі можна вважати:
1) Поступовий перехід до валютного плюралізму. Хоча на
даний час близько 2/3 валютних резервів і операцій здійснюються в
доларах США, американський долар поступово втрачає свої позиції
на світових ринках. Обумовлено це насамперед поступовою
втратою Сполученими Штатами Америки ролі світового
економічного гегемона. З кожним роком зростає роль
Європейського Союзу і особливо Азіатсько-Тихоокеанського
регіону в економічній сфері. Тобто можна говорити про поступовий
перехід від доларового стандарту до багатовалютного стандарту на
основі провідних валют світу.
2) Сучасна світова економіка характеризується підвищенням
ролі
науково-технічного
прогресу,
інформатизацією
та
комп’ютеризацією.
Використання
новітніх
інформаційних
технологій стало визначальним фактором розвитку міжнародної
фінансової системи. Учасники фінансових ринків користуються
глобальними базами даних, інтегрованими системами управління
та здійснення платежів. Нині прийняття фінансових рішень
базується на складному економіко-математичному моделюванні,
статистичному
аналізі,
методах
математико-статистичного
прогнозування.
Розширюються
можливості
застосування
інформаційних технологій у різних секторах міжнародних фінансів,
а саме в торгівлі фінансовими деривативами та цінними паперами,
у фінансовому менеджменті та управлінні ризиками. Можна
стверджувати про закладання підвалин віртуальної економіки
майбутнього. Однак суцільна інформатизація і комп’ютеризація
фінансової сфери несе певні виклики, пов’язані з кіберзлочинністю,
до яких потрібно бути готовими.
3) Особливістю Кінгстонської валютної системи плаваючих
валютних курсів є високий рівень волатильності, тобто
нестабільність валютних курсів. Пов’язано це з великими
розмірами світового валютного ринку та високим рівнем
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ліквідності фінансових активів. Це з одного боку сприяє
конкуренції та підвищенню ефективності використання фінансових
ресурсів, однак з іншого несе певні ризики пов’язані з
асиметричною реакцією фінансових ринків на не суттєві
інформаційні повідомлення.
«Іраціональний дух звіра» (за визначенням Дж. М. Кейнса)
дістав можливість реалізувати себе в живильному середовищі
нинішньої спекулятивної системи. В умовах інформаційних шоків
біржовий натовп охоплює паніка, яка здатна зруйнувати фінансову
систему будь-якої країни.
Високий рівень волатильності валютних ринків з одного боку
дає змогу заробити на значних коливаннях валютних курсів, однак
частіше всього це призводить до втрат, до яких слід бути готовими.
Надмірні валютні коливання призвели до виникнення
різноманітних пропозицій реформування світової валютної
системи. Усі вони подібні через те, що в них висловлене бажання
обмежити валютні коливання провідних валют світу, а
відрізняються методами досягнення такого обмеження. Три
найбільш популярні пропозиції щодо досягнення стабільності у
світовій валютній системі запропоновані:
 Джоном Вільямом щодо «цінових зон» валютних курсів.
Джон Вільямсом у ряді своїх праць (1983-1988) разом з
іншими авторами запропонував систему, згідно якою
валютні курси між основними світовими валютами
повинні регулюватися в межах цільових зон. Для кожної
з основних валют Вільямсон запропонував метод
розрахунку валютного фундаментально збалансованого
ефективного обмінного курсу (FEEER – Fundamental
Equilibrim Effectsve Exchage Rate). Інакше кажучи,
FEEER – це реальний ефективний обмінний курс, що
встановлюється з урахуванням позиції стабільного
платіжного балансу країни. Розрахований FEEER має
періодично переглядатися у зв’язку з економічними
фундаментальними змінами, наприклад, такими як
інфляція. Допускаються також коливання національного
валютного курсу в межах «цільової зони», тобто
визначеного коридору. Якщо валюний курс виходить за
межі зони, тоді необхідно здійснювати валютні
інтервенції, або змінювати відсоткові ставки. Вільямсон
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вважав, що за допомогою таких «цільових зон» можна
уникати надмірної волатильності валютних курсів
внаслідок валютних спекуляцій.
 МакКінноном щодо глобальних грошових орієнтирів.
МакКіннон вважає, що нестійкість валютних обмінних
курсів зумовлена процесом заміни валют. Зараз
транснаціональні корпорації та міжнародні інвестори
зберігають свої капітали в різних національних валютах.
Попит на створення таких портфелів залишається
стабільним, але загальний склад такого портфеля та
питома вага кожної з валют у ньому можуть дуже
швидко змінюватися. Це означає що жорсткий контроль
пропозиції окремих національних валют, що входять до
міжнародного портфеля, є недоречним. МакКіннон
пропонує, щоб правило Фрідмана щодо поступового
росту грошової маси застосовувалося не
на
національному, а на міжнародному рівні. Якщо в
загальному міжнародному портфелі відбуваються зміни,
в результаті чого питома частка американського долара
збільшується, а єдиної європейської валюти євро
зменшується при незмінних пропозиціях національних
грошових одиниць, тоді це призведе до здорожчання
долара та до девальвації євро. В кінцевому підсумку це
вплине на економічний стан обох країн. МакКіннон
вважає, що надмірної волатильності валюних курсів
можна уникнути, якщо Федеральна Резервна система
США збільшить пропозицію доларів, а Європейський
Центральний банк відповідно зменшить пропозицію
євро, тобто якщо центральні банки будуть здійснювати
валютні інтервенції. Така політики, на думку
МакКіннона, призведе не тільки до змін кількості грошей
в обігу національних економік, але й залишить глобальну
грошову пропозицію та обмінні курси незмінними, і
процес заміни валю в портфелям міжнародних інвесторів
не вплине на економіку цих держав. Саме такий процес
заміни валют відбувається у випадку, коли зменшується
попит на облігації, деноміновані в американських
доларах, та збільшується попит на облігації деноміновані
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в євро. І так само в цьому випадку допомагає політика
«стерилізованих» інтервенцій.
 Тобіном щодо валютного податку. Джеймс Тобін вважає,
що коливання валютних курсів спричиняються
дестабілізуючими потоками короткострокового капіталу.
Високоінтегровані ринки світового капіталу залишають
надто мало простору для проведення незалежної
національної грошової політики урядами. Підвищення
внутрішніх відсоткових ставок може призвести до
різкого підвищення цін, так само як зменшення
відсоткових ставок – до різкого знецінення. Для
зменшення
цього
ефекту
Тобін
запропонував
запровадити податок на всі валютні транзакції, щоб
«підкинути піску в колеса надто ефективних та
мобільних міжнародних грошових ринків». Такий
податок зменшить стимули спекулянтів щодо раптової
купівлі чи продажу валюти у відповідь на незначні зміни
відсоткових ставок по ній. Тобін доводить, що невеликий
податок, наприклад в розмірі 1%, завдасть відчутного
удару по короткостроковому руху капіталів і майже не
торкнеться їх довгострокового руху. Це забезпечить
деяку автономію національним фінансовим органам.
Тобін вважає, що досягти ефективності податку та
уникнути ухилень від його сплати можна, застосувавши
його до всіх валютних транзакцій. пропозиція Тобіна
значно відрізняється від пропозицій Вільямсона та
МакКінона, оскільки ґрунтується на тому, що режим
обмінних курсів – це не головна проблема. На перше
місце він виводить проблему надмірного руху капіталів.
Особливого поширення пропозиції Тобіна набули в час світової
фінансової кризи 2007-2012 років. Ряд урядів країн запропонували
обкладати податком фінансові транзакції, однак такі пропозиції не
були схваленні світовою фінансовою спільнотою загалом.
Глобалізація
світових
фінансових
ресурсів
посилює
нестабільність національних фінансових ринків, оскільки фінансові
кризи в окремих регіонах миттєво позначаються на інших країнам
та регіонах, а лібералізація національних фінансових ринків
зумовлює їх уразливість щодо руху «гарячих грошей».
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Негативним наслідком глобалізації є зростаюча залежність
світової економіки від функціонування фінансового, а не реального
капіталу. Суть цього процесу полягає у тому, що грошовий капітал
стає все менш залежним від реального і навіть переважає над ним.
Через це стан національних економік все більше залежить від стану
їх фінансів, який, у свою чергу, залежить від поведінки
нерезидентів, що присутні на національних фінансових ринках,
стану міжнародних фінансових центрів та фінансових ринків інших
країн та регіонів світу. Вплив національних урядів на національні
фінанси послаблюється, тоді як вплив транснаціональних
корпорацій, міжнародних інвесторів та спекулянтів посилюється.
Сучасний світовий ринок капіталу, особливо світовий
фінансовий ринок, набуває контурів дворівневої системи. Перший,
або верхній рівень - наднаціональний, або глобальний, який
представлений головним чином міжнародними фінансовими
інститутами та найбільшими транснаціональними банками. Другий,
або нижній – національний рівень, який формує мережа
національних фінансових інститутів.
Задля забезпечення стабільності нова фінансова архітектура
потребує вжиття заходів спрямованих на досягнення максимальної
інформаційної прозорості ринків, посилення ролі міжнародних
стандартів та запровадження їх в усіх країнах, підключення
приватного сектору до розв’язання міжнародних кризових проблем,
суттєвого зміцнення та посилення ролі міжнародних фінансових
організацій і, перш за все, Міжнародного валютного фонду.
Йдеться не лише про його фінансові можливості, а й про створення
правових та організаційних рамок, розробку правил та процедур,
які дадуть змогу МВФ прийняти на себе більшу відповідальність
щодо стабільності світового фінансового середовища.
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РОЗДІЛ 8. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
8.1. Економічна система як суб’єкт інституційного середовища
Представники економічної наукової громади протягом
багатьох років шукають пояснення джерелам і детермінантам
трансформації економічних систем і управлінню національною
економікою з позиції цього процесу.
Неокласична теорія на сучасному етапі не може дати відповідь
цьому явищу, оскільки не розкриває проблему взаємної
обумовленості інституційних змін і економічного зростання.
Трансформація економічної системи до моделі ринкової економіки
породжує іманентні інституційні зміни, зумовлює появу нових
ринкових інститутів. Ці проблеми є актуальними в сучасній
економічній науці.
Інститути (формальні та неформальні) створюються, щоб
відповідати інтересам тих, хто контролює інституційні зміни в
ринковій економіці. Боротьба за інтереси одних завжди має
негативний ефект для інших. Громадські інститути, що виконують
ідеологічні чи духовні завдання, часто впливають на громадські
організації і економічну поведінку. Спроби держави управляти
громадськими інститутами у власних цілях є низькоефективними.
Інституціональні обмеження включають як заборону
індивідуумів робити певні дії, так і інструкції за яких умов окремим
індивідам дозволені певні дії.
Інститути впливають на економічні процеси через зміну
витрат обміну і виробництва. Поряд із технологіями, що
використовуються,
вони
визначають
трансформаційні
і
трансакційні витрати, які в сукупності і є загальними витратами
виробництва.
Зв'язок між інститутами і ефективністю виробництва
розкриває концепція трансакційних витрати. Термін «трансакційні
витрати» було введено Р. Коузом216. Він пояснює ці витрати не як
пов’язані суто з виробництвом, а з супутніми витратами: пошуком
інформації про ціни, контрагентах, витратами на укладання
договорів, контролем за їх виконанням тощо.
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У західній науковій літературі зазвичай виділяються п'ять
видів трансакційних витрат217:
1. Витрати на пошук інформації. Етап перед укладанням
контракту потребує інформації про те, де можна знайти
потенційних покупців і продавців відповідних товарів і факторів
виробництва, які склалися на даний момент ціни. Витрати такого
роду складаються з витрат часу і ресурсів, необхідних для ведення
пошуку, а також з втрат, пов'язаних з неповнотою і недосконалістю
одержуваної інформації. В цьому аспекті надійна статистична
інформація, яка є у відкритому доступі є джерелом значної економії
трансакційних витрат.
2. Витрати ведення переговорів. Для економії в таких
випадках використовуються форми стандартних договорів.
3. Витрати виміру. Сюди відносяться витрати на відповідну
вимірювальну техніку, на проведення власне виміру, на здійснення
заходів, що мають на меті мінімізувати ризики від помилок
вимірювання і, нарешті, втрати від цих помилок. витрати
вимірювання ростуть з підвищенням вимог до точності. Значна
економія витрат виміру була досягнута людством в результаті
винаходу стандартів мір і ваг.
4. Витрати на захист прав власності. витрати на утримання
судів, арбітражу, державних органів, витрати часу і ресурсів
необхідних для відновлення порушених прав, а також втрати від
неякісної їх специфікації і ненадійною захисту. На думку Д. Норта
сюди варто віднести і виховання членів суспільства в дусі
дотримання загальноприйнятих неписаних правил і етичних норм,
що є значно економнішим способом захисту прав власності, ніж
формалізований юридичний контроль.
5. Витрати опортуністичного поведінки. Цей вид витрат має
критичне значення для розвитку економіки, так як вони є основною
перешкодою на шляху розвитку спеціалізації і поділу праці.
Поняття «опортуністична поведінка» було введено в
економічну
літературу
Олівером
Вільямсоном.
Витрати
опортуністичної поведінки - це витрати, пов'язані з труднощами
контролю поведінки сторін контракту. Вони складаються з втрат
від опортуністичної поведінки і витрат на його запобігання. Сюди
відносять різні випадки брехні, обману, байдикування на роботі і т.
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д. Витрати цього типу виникають через асиметрію інформації та
пов'язані з труднощами точної оцінки постконтрактної поведінки
іншого учасника угоди.218
Д. Норт трактує витрати трансакцій як «витрати по оцінці
корисних властивостей об'єкта обміну, щодо розмежування прав і
примусу до їх дотримання».219
К. Ерроу призводить розширений варіант трактування:
«витрати на управління економічною системою»220.
Незважаючи на значну розробленість загальної теорії
трансакційних витрат спірним залишається питання оцінки
трансакційних витрат. Спробу вимірювання трансакційних витрат
на окремому ринку зробив Х. Демсетц, що знайшло відображення в
його статті 1968 року «Витрати трансакції». Об'єктом аналізу стала
Нью-Йоркська фондова біржа. Але залишається питання про
вимірювання загального рівня трансакційних витрат економічної
системи в цілому.
Єдину спробу кількісно оцінити її рівень на даних економіки
США зробили Дж. Уолліс і Д. Норт. Вони запропонували
використовувати поняття трансакційного сектору, що включає
оптову та роздрібну торгівлю, страхування, банківський сектор,
операції з нерухомістю, витрати на апарат управління в інших
галузях, витрати держави на судову і правоохоронну діяльність
(державний трансакційний сектор).
Незалежно від вибору схеми кількісної оцінки трансакційного
сектора всередині фірм необхідно, на думку Д. Норта і Дж. Уолліса,
виконання двох умов:221
1. Виділення професій, які безпосередньо пов'язані з
виконанням трансакційних функцій: а) придбання ресурсів; б)
розподіл виробленого продукту; в)координація та контроль за
виконанням трансформаційних функцій.
2. Визначення величини трансакційних витрат через
обчислення заробітної плати зайнятих у внутрішньофірмовому
трансакційному секторі.
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Для вирішення проблеми вимірювання трансакційних витрат
на рівні реальних суб'єктів потрібно привести цю оцінку в
порівняння з собівартістю, ціною і іншими категоріями економіки.
Це ж рішення можна отримати, якщо досліджувати класифікацію
трансакцій. Для цього скористаємося класифікацією О. Вільямсона,
яка представлена в таблиці 8.1.
Таблиця 8.1
Класифікація трансакційних витрат
Витрати на пошук інформації
Витрати ведення переговорів

Трансакційні
Витрати

Витрати вимірювання
Витрати на укладання договору
Витрати моніторингу та
попередження опортунізму
Витрати специфікації і захисту
прав власності

Витрати захисту від третіх осіб
Аудит

Витрати на покупку інформації про ринок,
витрати на проведення аудиторської
перевірки фірми
Витрати оплати праці
менеджерів,представницькі витрати
Витрати на складання сертифікату якості
товару
Оплата праці юристів, секретарів,
пов'язаного з оформленням угод
Розміри штрафів, пені тощо, а також
відсоток, передбачені в договорах за
невиконання умов контракту
Витрати на утримання позавідомчих
охоронних підприємств, а також податки,
пов'язані з вмістом правоохоронних
органів, заробітна плата юристів,
консультантів по юридичних питань
Податки, пов'язані з утриманням
податкових органів, «відкат».
Оплата аудиторів
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Високі трансакційні витрати пов’язані із слабкими
інститутами. В цілому інституційні рамки суспільства визначають
витрати контролю активів, які впливають і на те, як ресурси
використовуються, і на бажання індивідів купувати активи і
інвестувати в них.
Стійкість інститутів не протирічить трансформації цих
інститутів, що є складним процесом.
Прийнято
виділяти
наступні
методи
вимірювання
трансакційних витрат:
1. Метод аналізу офіційних даних, наданих статистичними,
урядовими та іншими установами.
2. Метод зіставлення загальної величини трансакційних
витрат «на око».
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3. Метод специфікації трансакційних витрат.
4. Метод збору даних шляхом анкетування або опитування
економічних суб'єктів.
5. Експериментальний метод.
Поділяючи інституціоналізм Т. Веблена, В. Мітчелл у роботі
"Лекції про типи економічної теорії" (1935) розглядав економічні
проблеми у їх тісному зв'язку і не тільки у їх взаємозалежності, а й
у зв'язку з економічними, а також психологічними, соціологічними
та іншими проблемами, що обумовлюють у комплексі мотивацію
поведінки людини.
В. Мітчелл як мислитель суттєво відрізнявся від своїх
попередників співвітчизників-інституціоналістів. Він не вдавався
до методологічних передумов ортодоксальної економічної теорії та
уникав міждисциплінарного підходу. Його "інституціоналізм"
полягав у збиранні статистичних даних, які згодом мали дати ґрунт
для пояснюючих гіпотез"1. Він вважав, що економіст повинен
спиратися на конкретні факти як критерій правильності своїх
теоретичних висновків. Саме В. Мітчеллу та його учням наука
зобов'язана розгортанням описової економічної статистики, без якої
як сучасна економічна наука, так і сучасні економічні установи не
могли б існувати.
Конкретне вивчення цифрових показників, виявлення
закономірностей у їх коливаннях на базі широкого масиву
статистичних даних у дослідженнях В. Мітчелла та його
послідовників майже вперше в історії науки відбувалися з
застосуванням математичних методів обробки фактичного
матеріалу.
В умовах трансформації національної економічної системи,
суспільству, згідно теорії інституціоналізму, слід вирішувати
потрійну задачу сутність якої полягає тому, що потрібно, по-перше,
приймати зміни і нові механізму, по-друге, долати негативні
наслідки змін і помилок і, по-третє, зберігати цінне з минулого.
Наприклад, стратегія і тактика державних реформ в економіці має
це враховувати.
На сучасному етапі розвитку економічних знань відсутня
теорія динаміки трансформації, яка б передбачала мінімізацію її
ціни.
В практиці реформ пострадянського простору (не враховуючи
країни Балтії) ринкова ефективність виявилась не адекватною
ефективності
соціально-економічній.
Ціна
трансформацій
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виявилась занадто високою, а саме – руйнація виробничого і
технологічного потенціалу, що не може бути порівняна з
трансформацією в будь-якій іншій країні чи регіоні починаючи з
1991 р. Соціальна захищеність населення, наприклад, стає не
результатом а передумовою реформ.
Ринкова самоорганізація не може забезпечити подолання
глибинних криз без необхідного регулювання з боку держави.
Намагання механічно перенести в ці умови державно-ринкові
пропорції, що функціонують в країнах Заходу протягом десятиліть
призвело до регресивної динаміки.
Для успішного проведення реформ необхідні саме зміни
інституціональної системи, формування ефективних форм
власності тощо.
Для переходу (повноцінної трансформації) до ринкової моделі
ведення національного господарства слід виконати ряд
детермінант, серед найголовніших яка – форма власності.
Формуючись під впливом політичних сил, відносини
приватної власності на порозі Нового часу, в свою чергу, накладали
виразний відбиток на всю структуру соціально-політичних
відносин. Власність як деяке легітимне «право» стає під захист
держави, «але це ж право захищає і самого індивідуума від
держави: разом з законом, і її [власності] побічним продуктом, вона
стає найдієвішим засобом обмеження державної влади».
Сьогодні численні характеристики інституційних структур
стають одним з найбільш престижних об'єктів теоретичного
моделювання та економетричного дослідження.
У сфері політичних відносин держава неминуче має стати
одним з учасників договору, контракту. У подібній ситуації важко
відшукати неупередженого арбітра, який був би наділений
монополією легітимного примусу. Але тим самим зникають і
підстави, які вселяли б довіру до укладаються контрактам.
Зазначені міркування можуть служити, мабуть, одним з додаткових
аргументів на користь всебічного розвитку в публічно-правовій
сфері механізмів взаємних стримувань і противаг.
Особливо
важливу
роль
в
«політико-правовій
інфраструктурі», що забезпечує умови для стабільного
економічного зростання, відіграє, мабуть, принцип поділу влади,
що лежить в основі сучасної правової держави. Рішення тих
інстанцій, які на практиці виступають в ролі арбітра, що стежить за
реалізацією власності, контрактних зобов'язань і контролюючого
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дотримання правил ринкової гри, повинні свідчити про реальну
незалежність судової системи від виконавчої влади.
Заходи економічної політики, спрямовані на перехід до
ефективнішої аллокації ресурсів, можуть гальмуватися в зв'язку з
тим, що така перебудова пов'язана зі змінами в розподільних
відносинах. Адже в практичному житті держава представлена,
зокрема, великою кількістю службовців урядового апарату, частини
з яких зберігаються інститути (або політичні норми і рішення)
можуть приносити (нелегітимні) приватні вигоди. Тому твердження
нових інститутів, які передбачають функціонування конкурентних
механізмів в політичній і економічній сферах, у багатьох випадках
наштовхується (іноді явно, але частіше приховано) на опір тих
чиновників, яким вдається витягувати вигоди з існуючих
адміністративних обмежень.
Таким чином формуються залежно, що складаються в
«порочне коло». Чим більше в суспільстві поширена корупція
урядовців, тим менше (при підтримці колишнього рівня
адміністративної дисципліни) залишається реальних можливостей
для зміцнення ринкових інститутів і конкурентних механізмів. При
деяких умовах може складатися ситуація, коли ефективні ринкові
взаємодії підміняються суперництвом на «політичних ринках»,
боротьбою бюрократичних інтересів.
Дослідження правових інститутів в сучасній економічній
науці і особливо статистична перевірка теоретичних гіпотез
наштовхуються на ряд серйозних проблем, пов'язаних з
труднощами формалізації правових норм і соціально-політичних
рішень; з цією метою широко використовуються різноманітні
індекси (які покликані відображати експертні оцінки), умовні
змінні і т.п. Прагнучи довести переваги свого підходу, автори, як
правило, посилаються на кращі статистичні характеристики
розрахованих ними рівнянь регресії (рис. 8.1).
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Статистичне забезпечення
Економічне
зростання

Інституціональне
середовище
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національної економіки
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середовище

Макроекономічна
стабільність

Право власності в
економічній системі

Рис. 8.1. Місце і роль статистичного моделювання в трансформації
економічної системи
Вся система ринків, яка статистично моделюється отримує
повне відображення у відкритих довгострокових моделях.
Статистичне моделювання трансформаційних процесів базується на
обліку чотирьох основних видах функціональних взаємозв’язків в
економіці:
– поведінкових, що відображають типові уподобання
економічних суб’єктів. Наприклад, інвестиційна функція (I=b*і),
яка визначає зв'язок між процентною ставкою як фактором, що
визначає інвестиційне рішення і об’єм інвестицій;
– технологічних, що відображають ті зв’язки між
економічними показниками, які детермінуються методами
організації, що є загальноприйнятими. До такого типу відносяться
виробничі функції, що відображаються зв'язок між витратами на
виробництво і його результатами;
– дефініційних – залежності між показниками національних
рахунків, а також функції, що уточнює кількісну визначеність чи
структуру явищ, які досліджуються;
– інституційних, за допомогою яких враховуються зв’язки між
показниками і параметрами, що сформовані тими чи іншими
державними інститутами. До їх числа відносяться залежності
об’єму зібраних податків (Т) від величини податкової ставки, що
встановлена державою (ty)
T=ty*Y та інших.
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8.2. Вплив глобалізацій них процесів на трансформацію
економічних систем
В сучасних умовах статистичне моделювання трансформації
національної економічної системи неможливе без всебічного
міждисциплінарного підходу до вивчення ролі держав та урядів в
цих процесах. На думку М. Тетчер «коректна економічна політика
залежить від всебічного розуміння того, які дії є неприйнятними до
держави, а які до людей» (Тетчер 1995).
Такий підхід є важливим з урахуванням того фактору, що
протягом всього періоду 20 століття політико-економічні ідеології,
крім капіталізму, не змогли досягти своїх цілей – фашизм, нацизм,
комунізм. Всі ці політико-економічні устрої мали переважно
філософське підґрунтя в розумінні природи державного управління
та ролі уряду в економічній системі.
Роль держави у функціонуванні економічних систем може
бути представлена в наступному вигляді (рис.8.2).
Розмір та об’єми
державного втручання
Індикатори
Форма власності
Перерозподіл
національного
добробуту
Фінансування,
ефективність та надання
державних послуг

ЕКОНОМІЧНА
ДЕРЖАВА

СИСТЕМА

Трансформація

Рис. 8.2. Індикатори ролі держави у трансформації
економічної системи223
Представлені індикатори є базовими для іманентного
переходу від постсоціалістичного формату до сталої ринкової
системи в регіоні Східноєвропейського порубіжжя.
Наприкінці ХХ ст. відбулось переформатування в бік
збільшення ролі держави одночасно і в соціалістичній, і в
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капіталістичній системах. В обох випадках виявилося, що держава
не в змозі виконати всі зобов’язання, незважаючи на вид
економічної системи.
На думку Joachim Ahrens, на сучасному етапі є очевидним, що
наявність працюючих інститутів є визначальним фактором у
ефективній трансформації. Одночасно залишається питання щодо
побудови такої системи в умовах волатильного політичного та
економічного середовища.224
Необхідність початку трансформації в соціалістичних
економічних системах було обумовлено через те, що акумуляція
доходів використовувалася для вирівнювання економічних
показників та призвело до неможливості інвестування та розвитку
через відсутність таких коштів.
Неможливість підвищення ефективності соціалістичної праці
призвело до спаду в економіці у порівнянні із сталими західними
економічними моделями. Незважаючи на існування деякої
колективної власності (житло, інфраструктура), майновий стан
населення був низький через загальну систему зрівнювання.
Таким чином, одним з факторів початку трансформаційних
процесів стала спроба отримання більшого достатку через ринкові
капіталістичні механізми задля матеріальної основи підвищення
добробуту. Такі дії вимагали руйнування чутливих для населення
соціальної та політичної систем.
Дж. Тобін (Нобелівський лауреат з економіки 1994 р.)
зазначав, що «ринковий капіталізм генерує більшу нерівність ніж
дає демократичних цінностей. Основи нерівності не можуть бути
подолані без гнучкості та ефективності капіталістичних економік.
Таким чином, перерозподіл через фіскальну систему стає
обов’язковим».
Нерівномірність добробуту зростає не тільки у сталих
західних економічних системах, вона також характерна і для
постсоціалістичних.
Існує діалектична протилежність між функціонуванням
ринкової економіки та демократичною політичною системою.
Рішення, які приймаються демократичними урядами мають
економічні наслідки як на всю економічну систему, так і на окремі
галузі. Такі рішення проявляються через оподаткування, бюджетну
та монетарну політику.
224

http://www.oecd.org/dac/governance-development/37791185.pdf

235

Ринкова економічна система має низку цінностей та правил
для прийняття рішень. Наприклад, створення багатства передбачає
конкурентне цінове середовище, де прибуток є результатом
процесу та платою за ризики.
В той же час політична система приймає рішення через іншу
призму цінностей та результатів. Протиріччя приведені у табл. 8.2.
Таблиця 8.2
Протиріччя між ринковою та демократичною системами225
Ринкова система
Процес обміну

Демократична система
Політичні процеси

Приватні товари та послуги
Система економічних цінностей
Приватна зацікавленість
Невидима рука ринку
Економічні суб’єкти (виробник,
споживач, інвестор, робітник)
Суверенність вибору
Прибуток як нагорода
Бізнес як головний інститут
Ефективність, продуктивність, ріст

Загальні товари та послуги
Плюралізм
Загальна зацікавленість
Видима рука
Політик, громадянин, зацікавлені групи
Суверенність громадян
Влада як нагорода
Уряд як основний інститут
Рівноправ’я, законність, справедливість

В ринковій системі ціни відображають вартість, а гроші є
методом обміну товарів та послуг. Індивідуальні рішення
приймаються через вибір тим чи інших товарів та послуг. І в цьому
виборі основою є раціональність.
Політичний процес є колективним рішенням, що базується на
компромісах, та можуть не враховувати раціональність. Політичний
процес потребує від уряду дій, які не можуть бути прийнятими
іншими інститутами. Слід зазначити, що в політичному процесі
сила та впливовість можуть базуватись і не на багатстві, однак ця
складова стає все більш значною, однак при умові громадської
підтримки. Також, політичний процес підтримує ініціативу
окремих груп, що об’єднуються навколо спільної мети задля
впливу на результат політичних рішень.
Типи існуючих товарів та послуг відрізняються між
державним та приватним секторами, хоча приватизація нівелює
межі між цим поділом.
Приватний сектор залежить від ринкового попиту для
задоволення потреб споживачів, а можливість придбати товари є
лише у тих, хто має гроші.
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Суспільні товари можуть бути доступні для будь-кого,
рішення про таку доступність, її масштаби та шляхи регулювання
випрацьовуються через процес публічної політики.
Сучасний політичний процес немає чітко вираженої дефініції
щодо прибутковості, повернення інвестицій та інших категорій, які
характеризують процеси в ринковій економіці. Публічні товари та
послуги, які проходять через політичну систему базуються на таких
критеріях, як перерозподіл багатства, контроль за монополіями,
охорона здоров’я тощо.
Однак фундаментальна різниця полягає у системі цінностей та
інтересів. Ринкова економіка базується на індивідуальних
суб’єктах, які проштовхують власні інтереси, як головного
компонента своєї мотивації.
Політичний процес намагається приймати рішення, які
засновані на спільних інтересах.
Рушійним фактором для ринкової моделі, за визначенням А.
Сміта, є невидима рука ринку. Така система засновується на
конкуренції та індивідуальній мотивації отримання прибутку, яка
через своє ефективне функціонування має приносити користь всім
членам суспільства. В таких умовах прийняття рішень є доволі
закритим процесом.
В той час як в політичному процесі демократичних суспільств
рішення приймаються прозоро і мають задовольняти потреби
всього народу, через формат публічного обговорення. Одночасно,
особи, що приймають рішення несуть відповідальність за них, а
вотум довіри відбувається через електоральний процес.
Кінцевий результат для ринкової та демократичної моделі є
накопичення багатства та прибутку, владою та впливом відповідно.
Також суттєво відрізняється і верховна влада. Для ринкової
системи це споживач, який вирішує на що витрачати власні кошти.
А для демократії такою владою є громадяни, які через своє
незадоволення в змозі змінювати владу через демократичні
інститути.
Також слід зазначити основу на якій функціонують дві
системи. Для ринкової економіки це економічна раціональність, а
для демократії це більш суб’єктивні поняття такі, як законність,
рівність, чесність. Матеріальна забезпеченість чи соціальний статус
не є вирішальними для держави як працювати у відношенні до
громадянина, разом з тим використовуються певні економічні
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індикатори для виявлення розміру та характеру допомоги з боку
держави.
Елементи двох систем забезпечують баланс сил в суспільстві.
І лише коли економічна та політична сила сконцентровані у еліти
чи однопартійної системи, виникає велика загроза такої
збалансованості. Це єдина вимога для стабільного розвитку.
Для виявлення початку трансформаційного процесу доцільно
звернутися до періоду 1980 рр. і прослідкувати хід економічних
перетворень в соціалістичному і капіталістичному таборах.
На думку Б. Мілановіца226 доцільно проаналізувати різницю у
загальному виробництві державних послуг (Government outout) та
кількістю зайнятих у державних структурах. Продуктивність
державного сектору у капіталістичних і соціалістичних країнах
подано у таблиці 8.3.
Таблиця 8.3
Продуктивність державного сектору у капіталістичних і
соціалістичних країнах
Капіталістична система
Франція (1982)
ФРН (1982)
Італія (1982)
Австрія (1978-79)
Соціалістична система
СРСР (1985)
НДР (1982)
Польща (1983)
Угорщина (1984)

Результат роботи держ.
інститутів, % від ВВП

Зайнятість,
% від всіх працюючих

16,5
10,7
14
14,5

14,6
7,8
15
13

96
96,5
81,7
65,2

94,2
71,5
69,9

Джерело227

Результати табл. 8.3 інтуїтивно зрозумілі та вказують на
низьку ефективність державного сектору в соціалістичних країнах у
порівнянні з капіталістичними. Разом з тим, слід зауважити, що
розмір державного сектору у соціалістичних країнах апріорі був
вищий у соціалістичних системах, при цьому коректність
статистичних спостережень є сумнівною.
Однак, звичайно, приклади НДР, Угорщини та Польщі
вказують на схожість початку процесу трансформації в цих країнах.
226
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На думку авторів монографії D. Gros та A. Steinherr втрата
економічного лідерства почалася для СРСР з часів 1917 р.
Головною складовою процесу автори називають втрати людського
капіталу протягом всієї радянської історії. Під час Першої світової
війни країна зазнала значного відтоку інтелігенції, а під час початку
соціалістичної революції цей процес лише прискорився. За оцінкою
авторів в період з 1917 по 1925 рр. країну покинуло від 1 до 2 млн.
людей, представників інтелектуальної еліти.
Політична та економічна традиція великого державного
сектору внесла свої корективи у роль держави в процесі
трансформації та навіть в посттрансформаційний період.
Більшість сучасних економічних систем мають змішану
форму ролі держави. Головна риса такої система полягає в тому, що
держава є ключовим елементом, однак не домінуючим. Витрати
держави на товари та послуги в таких системах не перевищують 2550% ВНП. В такій системі функціонує приватний сектор, який
регулюється через державні інтервенції (переважно це стосується
монополій), субсидії та податки. В той же час приватний сектор не
орієнтується на державу у питаннях виробництва, збуту чи інших
економічних рішеннях фірми228.
Для посткомуністичних країн в період трансформацій була
характерною система ринкового соціалізму (а в Білорусі ця система
стала домінуючою і в теперешній час).
Така система допускає приватну власність однак з великою
часткою держави в таких активах. Ринок приватних компаній є
істотним елементом економіки для виробництва і збуту товарів і
послуг, однак держава грає значну роль в перерозподілі доходів
через зрівнювання та підвищення якості життя.
Таким чином, роль держави в економічній діяльності має бути
докорінним чином змінена в рамках трансформаційного процесу,
однак нерозвиненість правової системи держави та досвідчених
держслужбовців для того, щоб такі зміни почали відбуватися, і до
сучасного моменту залишаються актуальними для деяких країн
Східноєвропейського порубіжжя.
На думку Н.І. Гражевської «трансформація у широкому
розумінні є всезагальною формою розвитку економічних систем,
пов’язаною з їх еволюційними та революційними перетвореннями,
постійними переходами від стійкого до нестійкого стану й навпаки.
228
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В межах цього підходу еволюція (еволюційна трансформація)
визначається як процес поступового накопичення кількісних та
якісних змін параметрів системи, зростання її ентропії та
нестійкості».229
Н.І. Гражевська пропонує власне бачення оцінки
трансформації економічних систем, яка полягає у якісних
перетвореннях, які можливо структурувати за глибиною
(збагачення природи економічної системи чи перехід до її нової
якості); за інтенсивністю (швидкі, переважно якісні, чи повільні,
переважно кількісні, зміни); за характером (еволюційні чи
революційні зміни); за спрямованістю (прогресивні, регресивні,
циклічні, інверсійні зміни); за охопленням елементів системи
(часткові або загальносистемні зміни).
Таким чином, складний процес трансформації економічних
систем може бути представлений у науковій абстракції, а саме
через схему, яка представлена на рис.3.
На думку Б. Гаврилишина230, попередні класифікації
побудовані на «доктринерських теоріях XIX ст.», не можуть дати
відповіді на багато запитань. Сучасна економічна теорія потребує
«ідеологічного визволення» та утвердження прагматичної теорії,
що стала б привабливою для всіх.
В основі "прагматичної теорії" має бути абсолютна цінність людина та її життя. Усі інші явища повинні розглядатись через
призму людини.
Економічну систему Б. Гаврилишин розглядає як елемент в
архітектурі суспільного ладу. Отже, суспільний лад, як певна
система, включає в себе відповідні компоненти:
1) цінності - переконання, що впливають на стосунки між
індивідами або групами, на відносини всередині суспільства;
2) політичне правління - сукупність політичних інституцій та
процедур;
3) економічна система - спосіб організації виробництва і розподілу створеного у суспільстві багатства.
На думку І.М. Грабинського231, той факт, що наприкінці ХХ
ст. не збереглись у "чистому" вигляді ані економіка вільного
підприємництва, ані командно-адміністративна, то порівнюючи
229
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сучасні економічні системи, ми порівнюємо еколого-економічну
ефективність "змішано-капіталістичних систем" у різних їх
національних відмінностях.
Голубєв В.С. вважає, що елемент системи розвивається в
умовах коеволюції, якщо його розвиток не порушує розвитку
системи. Руйнування умов коеволюції приводить систему або її
окремі елементи до стану біфуркації. Біфуркація (від франц.
bіfurcatіon – роздвоєння) означає розгалуження траєкторії руху
системи у визначеній точці, тобто відбувається перебудова
системи. У точці біфуркації система переходить у новий атрактор
(у новий канал еволюції). Такий авторський підхід відображає
складні процеси, які відбувалися на пострадянському економічному
просторі.232 Голубєв В.С, продовжує, що кожна біфуркація не
тільки змінює атрактор («еволюційний канал»), але і різко
прискорює всі процеси еволюції. Подальша доля системи дуже
малою мірою залежить від характеру її попереднього розвитку.
Дослідження економічних систем різного рівня базується на
припущенні, що складна економічна система володіє набором
характеристик, інваріантних відносно цілей дослідження, серед
яких основними є: цілісність, емерджентність, холізм, просторова
та часова визначеність, динамічність, відносна автономність
функціонування,
функціональна
керованість,
причинність,
невизначеність у функціонуванні, гомеостатичність системи, яка
відображає
її
здатність
до
самозбереження,
протидія
деструктивному
впливу
середовища,
стійкість
системи,
інерційність економічної системи, що впливає на виникнення
запізнень у системі, адаптивність економічної системи, яка
визначається двома видами адаптації: пасивної та активної.
Економічна система може бути розглянута як складна система
управління, причому різновиди структур управління визначаються
різновидами економічних систем та процесів, а також різновидами
їх характеристик 233
А.С. Філіпенко визначає, що основні мегасистеми
міжнародної економічної системи – це центр (ядро), перехідні
економіки, транзитивні економіки, традиційні (периферійні)
економічні системи.
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При розгляді економічних систем слід враховувати їх
цілісність як соціальних мереж, які складається з акторів,
властивостей цих акторів та відносинами між акторами. Відносини
між акторами є каналами взаємодії, які контролюються владними
інститутами.
J. Knight (1992) підкреслює, що взаємодії між акторами є не
лише обмін матеріальним ресурсами чи інформацію, а й соціальні
дії, які формують взаємозв’язок між парами акторів (наприклад,
спільні погляди, фізичні відносини, подорожі поміж містами і т.ін.).
В даному випадку час грає важливу роль в тому випадку, коли
перспективний розвиток соціальної мережі впливає на сучасну
поведінку акторів. Важливість впливу очікувань на майбутній
розвиток підкреслювалося в роботах Кейнса (1936), Лукаса Аррова.
Таким чином, можна говорити про залежність від майбутніх
очікувань на розвиток соціальних і економічних систем.
Припустимо, у нас є соціальна система A, яка має набір
акторів a з властивостями α та множинністю взаємодій між
акторами ra, що контролюються формальними та неформальними
інститутами Ia (a означає набір акторів a, які мають властивості α).
В такій теоретичній моделі неможливо формалізувати внутрішні
переконання акторів, в той час як взаємозв’язок між інститутами та
авторами можна надати теоретичну інтерпретацію.
Таким чином, трансформація економічної системи може бути
представлена наступним чином:
А трансформується в В через зміну властивостей α до β,
взаємовідносини між акторами ra до системи взаємовідносин rb, а
також інститутів Ia в інститути Ib.
Деякі перетворення можуть бути досягнуті шляхом раптових
адміністративних чи правових актів, інші тільки поступово.
Перший метод підкреслює перетворення або встановлення
формальних інститутів зверху, другий метод проб і помилок
еволюційного підхіду знизу.
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Властивості авторів
Множинність
соціальних
систем

Актори

Економічна система

Держ. інститути

Рис. 8.3. Діалектичний взаємозв’язок між акторами та соціальними
системами
Такі концепції трансформацій знайшли своє відображення в
роботах представників австрійської економічної школи. Такі
підходи зазначені в літературі як «збудована еволюція» та
«органічна еволюція» відповідно.
На думку К. Мегнера та Ф. Хайека деякі інститути виникають
прагматично (чи збудовано) як результат волі суспільства
спрямованої на побудову правового середовища. Інший напрямок
виникає «органічно» як рефлексивний результат людських зусиль
спрямований на досягнення суті індивідуальних цілей.
Представники австрійської школи присвятили багато уваги
ідеї (або моделі) органічної еволюції. Проте, в ряді випадків,
Менгер (1883) підкресливав, що його "розуміння інституту була
адекватною тільки до частини соціальних явищ і що прагматичний
підхід в рівній мірі необхідні для збалансування трансформаційних
перетворень.
Австрійці слідували в певній мірі за роботами Девіда Г’юма
(1739/40), який на ранній стадії пояснює поняття конвенції. Але
соціальні умовності функціонують тільки якщо є «збіг інтересів»
серед акторів, тобто, якщо стратегічна або "опортуністична"
поведінка не працює.
Проблемою невидимого механізму інституціональної еволюції
є те, що вона проходить повільно і не завжди призводить до
бажаного результату. Це може бути прискорено через прагматичні
дії, такі як, наприклад, прийняття відповідних законів. Саме в цей
момент особливого значення набуває конституційна економіка.
З точки зору конституційного права конституційна економіка
є юридичною характеристикою існуючої економічної системи як
такої, що закріплена в конституційному праві й підпорядкована
конституційно-правовим
приписам.
У
даному
аспекті
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конституційна економіка – це поняття, що корелює з поняттям
конституційного ладу країни і як таке не може бути зведене до
формального закріплення економічної системи в основному законі,
– воно передбачає якісну характеристику економічної системи, її
спроможність бути матеріальним підґрунтям для досягнення
закріплених в конституції політико-правових ідеалів.234
Конституційна економіка передбачає, передусім, наявність у
конституції та конституційному законодавстві системи правових
норм, які комплексно й достатньо повно закріплюють засади
економічної системи – економічної конституції. Реалізація
концепції економічної конституції видається дуже актуальною в
теперішній час, оскільки характерна для неї зв’язаність держави
правом у сфері економіки є прямим продовженням теорії правової
держави. У даному контексті заслуговують на увагу слова
американського дослідника В. Ліппмана, який ще в середині 50-х
років ХХ ст. стверджував: «Упевненість у тому, що демократичний
процес сам по собі створює середовище, сприятливе для
економічного прогресу, є найглибшою інтелектуальною помилкою
сьогодення.
Формування конституційної економіки має спиратися на
економічну конституцію як систему конституційно-правових норм,
які комплексно й достатньо повно закріплюють засади економічної
системи. При цьому конституційні норми мають забезпечувати
гармонічне поєднання демократії з міцною економікою.
Водночас особливе значення мають погляди Бруно Леоні,
який наголошує на небезпеці дирижизму у сфері економіки, що має
наслідком інфляцію законів, за якою розвивається різниця між
правовою нормою та правовим регулюванням.235
Ернандо де Сото відповідно до ліберально-демократичних
позицій трактує конституційну економіку не лише як систему
забезпечення економічної свободи, а як відкриту систему
легітимації правил поведінки у сфері економіки, щодо яких у
суспільстві склався консенсус і він забезпечений механізмами
суспільного договору.236
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Баренбойм П. Д., Гаджієв Г. А., Лафітскій В. І., Мау В. А., Конституційна економіка. Підручник. - М.,
Юстіцінформ, 2006
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Концепція протекціонізму Дж. Кейнса237 є рефлексією на
проблеми інфляції закону (Леоні) та демократичної легітимації
правил (де Сото), що набуває характеру проблеми на певних етапах
розвитку економічних процесів у силу їх циклічної природи (М.
Кондратьєв) і вимагає легітимного втручання публічної влади в
економічну свободу.
Конституційне регулювання має рамковий характер і
визначає легітимні й демократичні засади втручання у сферу
економічної свободи. Натомість поточне законодавство має
передбачати конкретні засоби і ресурси, спрямовані на формування
певної моделі втручання в економічну свободу на засадах
демократичної легітимності238.
Для трансформації економічних систем пострадянських країн
доцільно відмітити їх радикальний характер. Економічно доцільна
мережа людського капіталу в значній мірі втратила свій зміст і
повинна бути заново розроблена - як правило, різними суб'єктами в
різних цілях під керівництвом інноваційних підприємців. Але не
тільки економіка, вся політична система колишнього радянського
типу економіки, включаючи її політичної еліти і ідеології повинні
бути перетворені. Очевидно, що це надзвичайно складна і
відповідальна задача. Вона не може бути чисто проведена «зверху
вниз»
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Рис. 8.4. Статистичне моделювання оцінки
м
економічноїсистеми
а
Застосовуючи
три вимоги трансформації Г. Кнаппа (Georg
ці що засновані на основних принципах вільного
Friedrich Knapp),
ринку, економічна
трансформація може бути представлена
ї
наступним чином:
1) правова система залишає формальну частину в новій
економічній конституції, однак змінюється форма власності, види
контрактних угод та правові порушення;
2) правова система визначає нові права на майно фізичних
осіб, права за контрактами та відповідальність;
3) правова система формально визначає «рекурентний зв'язок»
щодо чіткої передача власності і контрактних прав від старих (в
основному колективних) власників на нових (в основному
індивідуальних) власників або кредиторів.
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8.3. Національні особливості трансформації економічних
систем, диференційованих за рівнем розвитку
Для виявлення особливостей трансформації економічних
систем нами обрано дві країни – США і Китай.
Принципова особливість країн, диференційованих за рівнем
розвитку є темп їх економічного зростання (рис. 8.5).
Уповільнення темпів зростання в США почалося вже у 1980-ті
рр. ХХ ст. В той же час, китайська економіка почала
прискорюватися саме в цей період через іноземні інвестиції в
Китай, переніс виробництв, реформування інституційного
середовища тощо.

Рис. 8.5 Динаміка темпів економічного зростання США і КНР
за період 1996-2016 рр239
Уже понад століття Сполучені Штати були найбільшою
економікою в світі, що становить понад 24% від світового ВВП.
Але під впливом глобалізації, відбуваються певні зміни, що подано
у таблиці 8.4.
І МВФ, і Світовий банк в даний час оцінюють Китай як
найбільшу в світі економіки на основі паритету купівельної
спроможності (ПКС), міра, яка регулює відмінності в цінах240.
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Таблиця 8.4.
Порівняльні характеристики економік США і КНР
Показник
Населення
Територія
Частка с/г в ВВП
Кількість Інтернет
користувачі
Експорт
високотехнологічних
товарів
Урядові доходи
ЗВР
ВВП на душу населення
Середня річна зарплата

США
320 млн.
9147 кв. км.
1,4%
83,6 млн.

КНР
1,385 млрд.
9338 кв. км.
9,4%
188,9 млн.

147 млрд. дол.

560 млрд. дол.

2,7 трлн. міжн. дол.
434 млрд. дол.
54629 дол.
44888 дол.

2,11 трлн. міжн. дол.
3,9 трлн. дол.
7593 дол.
14600 дол.

І це не буде занадто довго, перш ніж економіка Китаю
перевершить США шляхом інших заходів, теж. Центр економічних
і бізнес-досліджень (CEBR) прогнозує, що це відбудеться в 2029
році.
Особливу
цікавість
визиває
дослідження
впливу
інституційних факторів на розвиток Китаю (КНР). Сучасна
китайська економіка переживає безпрецедентні і глибокі зміни –
концепт «скоординованої, інноваційної, зеленої, відкритої»
економіки», висунутий керівництвом КНР на початку 2017 р. не
тільки пропонує рішення для поточних невирішених економічних
проблем Китаю, але й вказує на чіткий напрямок довгострокового
сталого розвитку. Структурні реформи, що проводилися в країні
дали поштовх новому динамічному розвитку економіки і
підвищили якість цього розвитку.
Посилення зусиль щодо сприяння поглиблення загальних
реформ, спрощення адміністративних процедур і делегування
центральної державної влади на більш низькі рівні державного
управління, поряд з інноваційним розвитком, верховенством закону
і боротьби з корупцією, все це призводить до створення ефективної
системи управління, яка може забезпечити стійкий і здоровий
економічний розвиток Китаю.
Китайське слово «економіка» означає «процвітання для
суспільства і користь людям», що представляє собою мету
управління, яку пропаговали китайські мудреці в стародавні часи.
Це також важлива концепція управління для Комуністичної партії
Китаю. У перші три квартали 2016 року, економіка Китаю виросла
на 6,7 %, душові доходи населення зросли на 6,3% . В 2016 р. Китай
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створив 12,49 млн нових робочих місць в містах і селищах і
врятував понад 10 мільйонів людей з бідності, зріс рівень
благополуччя і щастя серед китайських людей. На тлі глобального
економічного спаду, 2016 р. дійсно не був легким для Китаю, щоб
зробити ці досягнення.
І, останнім часом, значний прогрес був досягнутий також в
інфраструктурі Китаю, через розширення залізничної мережі на
Цинхай-Тибетському нагір'ї, будівництво всеосяжної мережі
автомобільних доріг по всій країні, будівництво греблі і декількох
портів, які краще з'єднають країну з океаном.
Через введення в експлуатацію нових промислових
підприємств з повним технологічним циклом, Китай досяг
рекордного сільськогосподарського врожаю у новітній історії.
У той же час, Китай досяг нових проривів у розвитку
авіаційно-космічної галузі і надалі нарощує свій потенціал
національної оборони.
Реалізуючи свій власний розвиток, Китай також вніс
важливий внесок в зростання світової економіки. За оцінками
МВФ, Китай вніс 39% світового економічного зростання в 2016 р.,
зростання на 14,2 процентних пункти у порівнянні з 2015 р.
Китайці більш не сподіваються відновити «Велику стіну», але
замість цього відновлюють Шовковий шлях. «Загальний
консультації, загальний будівництво та загальні вигоди» є
визначальними поняттями концепції економічного розвитку КНР,
що отримали широку підтримку з боку міжнародної спільноти.
Китай є найбільшою країною, що розвивається в світі з
величезним економічним розміром, але його розвиток все ще
залишається неоднозначним. триваюча економічна трансформація
країни стикається з численними труднощами і проблемами, але
вона також має унікальні переваги і сприятливі умови. З сильною
централізацією влади, яка підтримуються більшістю, з населенням
в 1,3 мільярда, зі стабільним, гармонійним і енергійним
суспільством, з політикою заохочення інновацій і творчості, з
внутрішнім ринком з високим попитом і величезним потенціалом, і
з відкритим бізнес-середовищем дозволяє стверджувати, що
економіка Китаю буде продовжувати рухатися вперед такими ж
темпами.
Очікується, що КНР має хороші економічні перспективи в
2017 р. Конвенції 19-го Національного з'їзду Комуністичної партії
Китаю, який відбудеться в 2017 р., буде розроблений і здійснений
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ряд великих заходів в області політики, яка призведе ринок і
суспільство до позитивних і стабільних очікувань.
Економічна глобалізація і лібералізація торгівлі залишаються
загальними глобальними економічними тенденціями. Китай
активно працює в рамках інтеграційних проектів, таких як БРІКС
задля будівництва інноваційної, відкритої, інтерактивної і
інклюзивної світової економіки. Все це означає, Китай буде
вводити у світову економіку «китайські дивіденди».
Крім того, нами проаналізована динаміка індексу економічної
глобалізації та відкритості торгівлі (рис.8.6 )

Рис. 8.6 Динаміка економічної глобалізації в США і КНР
за період 1996-2016 рр241
КНР досяг значних успіхів у конвергенції до глобального
економічного середовища, починаючи з кінця 1990-х рр. Разом із
тим, обидві країни зазнали негативний вплив на національні
економічні систем від світової економічної кризи 2008 р. Однак в
США це позначилося на відємному значенні економічного росту, а
в КНР на зменшенні індексу економічної глобалізації.
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Рис. 8.7. Динаміка відкритості торгівлі в КНР і США
за період 1996-2016 рр242
Слід зазначити, що у сучасному світі існують дві основні
соціальні моделі. Модель відкритого доступу характеризується:
політичним і економічним розвитком;
економікою, яка менше страждає від негативного зростання;
сильним і динамічним громадянським суспільством з великим
числом організацій;
більшими і більш децентралізованими урядами;
широким розповсюдженням безособових соціальних взаємин,
включаючи верховенство права, захист права власності,
справедливість і рівність - всі аспекти рівноправності.
Модель обмеженого доступу характеризується:
повільно зростаючими економіками, чутливими до потрясінь;
політичним устроєм, яке не ґрунтується на загальній згоді
громадян;
відносно невеликим числом організацій;
меншими і більш централізованими урядами;
пануванням соціальних взаємин, організованих за допомогою
особистих зв'язків, включаючи привілеї, соціальні ієрархії, закони,
які застосовуються не до всіх однаково, незахищені права власності
та поширене уявлення про те, що не всі люди були створені
рівними.
Всі суспільства зазнають випадкові і непередбачувані зміни
всередині себе і під впливом зовнішнього світу. Зміни в зовнішніх
чинниках, таких як клімат, відносні ціни і вплив сусідів, а також
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зміни у внутрішніх чинниках, таких як особистість і характер
лідерів, внутрішня ворожнеча і відносні ціни, впливають на
постійні зміни обставин, з якими доводиться стикатися
товариствам. Відмінності в досягненнях економік товариств
відкритого і закритого доступу згодом відображають властиву обом
соціальних порядків здатність пристосовуватися до змін.
Концептуальні рамки описують не статичну суспільну рівновагу, а
скоріше є способом осмислення товариств, які завжди і всюди
стикаються з мінливими обмеженнями і можливостями. Динаміка
соціального порядку - це динаміка соціальних змін, а не динаміка
прогресу. Більшість товариств рухаються вперед або назад в
залежності від політичного і економічного розвитку. Наші
концептуальні рамки не мають на увазі телеології. Однак вони
показують, чому товариства відкритого доступу краще
справляються зі змінами, ніж природні держави.
Стійкі моделі показують, що сучасний соціальний розвиток
пов'язаний з одночасним вдосконаленням людського капіталу,
фізичного капіталу, технології та інститутів. Через те що зміни в
цих елементах відбуваються приблизно в один і той же час, спроби
представників соціальних наук, які використовують кількісні
методи, ідентифікувати діючі причинно-наслідкові зв'язки в умовах
одночасної кореляції постійно не виправдовувалися.
Економісти і соціологи, що займаються дослідженням того, як
держави розвиваються і взаємодіють з рештою суспільства,
моделювали державу яка максимізує доходи монарха,
стаціонарного бандита або єдиним актором «репрезентативного
агента». Ігноруючи той факт, що всі держави є організаціями, цей
підхід упускає вплив внутрішньої динаміки відносин між елітами в
панівної коаліції на взаємодію держави з рештою суспільства.
Систематичне створення ренти за допомогою обмеженого доступу
в природній державі - це не просто засіб набити кишені членів
панівної коаліції; це також найважливіший засіб контролю
насильства. Створення ренти, обмеження конкуренції та доступу до
організаціям визначають природу держави, її інститутів і
функціонування суспільства. Обмеження можливості створення
контрактних організацій тільки для членів коаліції прямо пов'язує
інтереси впливових еліт з виживанням коаліції, забезпечуючи тим
самим продовження співпраці всередині коаліції.
Індивіди і організації в суспільстві відкритого доступу
прагнуть до отримання рент так само енергійно, як вони роблять це
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в природній державі. Йозеф Шумпетер (Schumpeter, 1942;
Шумпетер, 1995) описав цей процес інновацій і змін в економіці як
«творче руйнування». Інновації самі по собі є джерелом ренти.
Важливою формою економічної конкуренції виявляється розвиток
нових товарів і послуг, а не зниження цін і підвищення якості.
Організації формуються для використання нових можливостей і
отримання пов'язаних з інноваціями рент. Відкритий вхід і доступ
до складним економічним організаціям є передумовами творчого
руйнування та динамічної економіки.
Хоча відритий доступ не усуває створення ренти, він значно
обмежує той її вид, який призводить до негативних наслідків для
суспільства. Створення ренти, яке приносить вигоду тільки вузькій
групі інтересів, хоча і не неможливо, але все ж набагато менш
імовірно в суспільстві відкритого доступу, ніж в природному
державі. Навпаки, створення ренти, яке приносить вигоди великий,
що охоплює широкі верстви населення групі, - тобто створення
ренти на основі зростання, а не обмеження продуктивності
відбудеться з набагато більшою ймовірністю в суспільстві
відкритого доступу, ніж в природному державі.
Найбільшою проблемою є те, як природні держави
здійснюють перехід до держав відкритого доступу. Розумінню
переходу перешкоджають дві обставини. По-перше, перехід
починається в природній державі і, отже, повинен бути сумісним з
логікою природної держави. Пояснення переходу має показати, як в
природній державі виникають його умови, сумісні з логікою
природного держави і одночасно ставлять еліти в такий стан, коли в
їх інтересах перейти до безособовим угодами всередині еліти.
Другою перешкодою є пояснення того, як безособові угоди
всередині еліти поширюються на ширшу частину суспільства.
Перехід, таким чином, здійснюється в два етапи. По-перше,
природна держава повинна розвинути такий інституційний устрій,
який дозволить елітам створити можливість безособових взаємин
всередині них самих. По-друге, дійсний перехід починається, коли
панівна коаліція приходить до висновку, що в інтересах еліти
розширити
безособовий
обмін
всередині
еліти
і
інституціоналізувати елітарний відкритий доступ до організацій,
ефективно забезпечуючи відкритий доступ для еліт.
Грейф (Greif, 2006) провів глибокий аналіз формування
переконань в певних інституційних умовах. Він визначає інститут
як набір інституціональних елементів: правил, норм, переконань і
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організацій. Він чудово використовує ідею інституційних елементів
у своїй концепції рівноваги, показуючи, як «інститути створюють
поведінку». Грейф обмежує допустимі переконання про те, як
працює світ, тільки тими, які відповідають дійсному поведінки,
викликаного інститутом. Підтвердження переконань завершує
систему рівноваги Грейфа. Поведінка - дії, вжиті індивідами і
організаціями, - викликається створеними інститутами стимулами,
має привести до узгодження з поведінкою переконанням. Для
Грейфа інститути, поведінка і переконання складають три сторони
самостійно встановлюється рівноваги. Переконання виникають в
результаті дій, і, оскільки переконання частково торкаються
наслідки дій, вони служать інтенціональності.
Хоча порядки відкритого доступу є набагато більше:
мирними, ніж природні держави, в суспільних науках цей «мир»
сприймається як належне. Не існує моделей, що пояснюють, чому
насильство, як правило, відсутня, в формі чи переворотів, масових
заворушень, повстань або громадянських воєн. Це «веберіанське»
суспільство: держава володіє монополією на легітимне насильство,
яке використовується відповідно до ясними і чіткими правилами.
При порядку відкритого доступу політичні та соціальні механізми
визначають набір військових і поліцейських організацій, які
можуть легітимно використовувати насильство, а також набір
політичних організацій, які контролюють використання насильства
армією і поліцією. Контроль над діяльністю держави, в свою чергу,
може бути оскаржений і використовується відповідно до ясними і
чіткими правилами.
Порядки відкритого доступу представляють «благої коло», що
погоджує контроль над насильством і відкритий доступ. Політична
система обмежує доступ до засобів насильства; відкритість
економічного і соціального доступу забезпечує відкритість доступу
до політичної системи; надійні заборони використання насильства
як засобу конкуренції підтримують відкритість економічного і
соціального доступу; нарешті, політична і судові системи
забезпечують дотримання заборон на використання насильства.
Подібним чином, відкритий доступ до організацій у всіх системах
підтримує конкуренцію в усіх системах. Конкуренція у всіх
системах, в свою чергу, допомагає підтримувати відкритий доступ.
Важливою властивістю порядків відкритого доступу є удавана
незалежність економічної і політичної систем. Економічним
організаціям в порядках відкритого доступу не треба брати участь у
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політиці для відстоювання своїх прав, забезпечення виконання
контрактів або захисту від експропріації; їх право на існування і
участь в конкуренції не залежить від збереження привілеїв. Тому
ринки в порядках ходять до схожих висновків: відповідно до їх
підходом авторитарні уряди тяжіють до приватних благ, тоді як
демократичні тяжіють до суспільних благ.
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РОЗДІЛ 9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ
БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ
ЕКОНОМІКИ
9.1. Пріоритети та головні напрямки забезпечення
корпоративної безпеки суб’єктів господарювання.
Формування ринкової економіки в Україні супроводжується
трансформацією форм та методів державного регулювання,
децентралізацією та диверсифікацією виробництва, зміною умов
господарювання та зростанням конкурентної боротьби між
підприємствами,
посиленням
на
діяльність
суб’єктів
господарювання впливу зовнішнього середовища, основною рисою
якого є невизначеність та нестабільність. Ці процеси спричинюють
втрату ринків збуту вітчизняними підприємствами, погіршання
фінансового стану, відтік професійних кадрів та науково-технічних
розробок, іноді – банкрутства підприємств.
За умов адміністративно-командної економіки стабільність
функціонування
підприємств
забезпечувалась
вертикально
побудованими методами управління, які є неприйнятними в умовах
ринкової економіки. Сучасний діловий світ наповнений складними
протиріччями та конфліктними ситуаціями. Щоденно в Україні
тисячі підприємств зіштовхуються з проблемами повернення
коштів, особистої безпеки керівників та членів їх сімей, втрати
вантажів, витоку комерційної інформації243. Це обумовлює
актуальність вивчення та забезпечення безпеки функціонування
суб’єктів господарювання.
Зміна умов господарювання зумовила виникнення в діяльності
підприємств зовсім нових проблем, які вимагають теоретичного
обґрунтування та розробки практичних рекомендацій щодо їх
вирішення. Це зумовлює необхідність якісно нового підходу до
розв’язання проблем корпоративної безпеки господарської
діяльності підприємств усіх форм власності та типів
господарювання.
Теперішнє кризове становище значної частини вітчизняних
підприємств, половина з яких декларують збитковість діяльності, в
значній мірі зумовлене не лише соціально-економічним
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становищем у країні та несформованістю ринкових відносин, але і
недостатнім рівнем розробки науково-методологічних основ
забезпечення корпоративної безпеки суб’єктів господарювання,
несформованість понятійного апарату.
Перш
ніж
характеризувати
пріоритети
забезпечення
корпоративної безпеки, визначимо об’єктивні передумови
зростання вагомості безпечного функціонування підприємництва,
якими сьогодні є244:
1) посилення конкуренції на національних та міжнародних
ринках, що обумовлено надзвичайно високим рівнем концентрації
та інтернаціоналізації виробництва в рамках транснаціональних
компаній та транснаціональних альянсів, а також лібералізацію
торгівлі між країнами в системі ГАТТ/ВТО;
2) суттєвим зростанням для підприємства вагомості зовнішніх
факторів розвитку в порівнянні з внутрішніми. Якщо протягом ХХ
століття визначальними були внутрішні фактори розвитку,
раціональне використання внутрішніх ресурсів підприємства –
раціоналістична концепція управління, то вже в кінці ХХ на
початку ХХІ століття на зміну приходить нова неформальна
концепція управління, яку ще називають маркетинговою, або
інформаційною. Неформальна концепція має за основу ситуаційний
підхід до управління. Підприємство розглядається як живий
організм, як відкрита система і головна передумова його успіху
лежить поза ним. Успіх пов’язується з тим, наскільки успішно
підприємство вписується в зовнішнє середовище і пристосовується
до нього. Це означає, що вся внутрішня будова системи управління
є відповіддю на різні збурення зовнішнього середовища;
3) зростанням значення та імовірнісним характером науковотехнічного прогресу. Попри те, що загальний напрям розвитку
науки і техніки, особливо на найближчий період, може бути
передбачений з певною точністю, проте заздалегідь у всій повноті
визначити конкретні наслідки тих чи інших наукових відкриттів,
технічних винаходів практично неможливо. Окрім того
конкурентний механізм ринкової економіки стимулює неабиякий
інтерес до науково-технічних розробок і секретів, які визначають
рівень конкурентоспроможності підприємств;
4) глобалізацією світової економіки і, як наслідок, посиленням
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антагоністичних тенденцій між країнами та регіонами світу,
зіткнення суперечливих інтересів щодо доступу до ресурсів та
ринків збуту;
5) спонтанністю природних процесів і явищ, стихійними
лихами, які все частіше і частіше є наслідком науково-технічного
прогресу людства, а саме глобального потепління на планеті та
поступової зміни клімату на різних континентах;
6) зростання кількості і масштабів військових конфліктів,
терористичних
акцій,
диверсій,
зумовлених
посиленням
ідеологічних, релігійних, національних політичних суперечностей.
Все це обумовлює необхідність розробки теоретикометодологічних засад гарантування безпечного розвитку суб’єктів
господарювання.
Однак, перш ніж визначатись з теоретико-методологічними та
практичними аспектами механізму забезпечення корпоративної
безпеки підприємства, на наш погляд, слід чітко з’ясувати
пріоритети та головні напрямки забезпечення безпеки
функціонування суб’єктів підприємницької діяльності, виходячи з
суті та декомпозиції корпоративної безпеки підприємства.
Корпоративну безпеку можна розглядати як стан захищеності
життєвоважливих інтересів підприємства від різноманітних
внутрішніх та зовнішніх загроз, що гарантує найбільш ефективне
використання
корпоративних
ресурсів
підприємства
для
забезпечення стабільного функціонування та динамічного
розвитку245. З позиції ресурсно-функціонального підходу можна
виділити шість складових корпоративної безпеки підприємства, а
саме фінансово-економічну, інтелектуально-кадрову, інституційноправову, техніко-технологічну, інформаційну та силову246.
З огляду на сутність та складові корпоративної безпеки
підприємства визначимо пріоритети та головні напрямки
забезпечення безпеки функціонування суб’єктів підприємницької
діяльності. Виходячи з цього, на нашу думку, найважливішими
пріоритетами забезпечення корпоративної безпеки підприємства
незалежно від типу власності та організаційно-правової форми
господарювання є:
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 узагальнення та реалізація інтересів підприємства;
 діагностика та нейтралізація загроз діяльності;
 забезпечення
високої
ефективності
використання
корпоративних ресурсів підприємства.
Досягнення визначених пріоритетів обумовлює необхідність
виділення головних напрямків забезпечення корпоративної безпеки
підприємства, якими на наш погляд, повинні бути247:
1.
Побудова
інституційно-правової
інфраструктури
забезпечення корпоративної безпеки суб’єкта господарювання, що
може бути реалізована шляхом:
 належного правового оформлення можливості створення та
повноцінного функціонування служби корпоративної
безпеки підприємства шляхом внесення змін у статут, який
би передбачав можливість створення та функціонування
служби безпеки, колективний договір, правила внутрішнього
трудового розпорядку; розробки положень про службу
корпоративної безпеки, про відділи та підрозділи служби
безпеки, про комерційну таємницю та правила її зберігання;
розробки посадових інструкцій керівників та співробітників
служби корпоративної безпеки підприємства. Ці документи
повинні бути узгодженні з розробленою на підприємстві
Концепцією корпоративної безпеки;
 створення на основі функціонального підходу організаційної
інфраструктури забезпечення корпоративної безпеки на
підприємстві у відповідності до загальнодержавних та
внутрішньо фірмових нормативних документів;
 формування
методологічних
засад
оцінки
рівня
корпоративної безпеки підприємства та аналізу ефективності
роботи служби безпеки;
 прогнозування та планування рівня корпоративної безпеки
суб’єкта господарювання та розробка поточних та
стратегічних заходів по її забезпеченню;
 налагодження тісної взаємодії служби корпоративної безпеки
підприємства з державними правоохоронними службами та
підрозділами безпеки інших підприємств.
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2. Забезпечення, систематизація та реалізація головних та
другорядних інтересів підприємства, що забезпечується шляхом:
 конкретизації сукупності інтересів підприємства на поточну
та стратегічну перспективу;
 узагальнення та систематизація інтересів за рядом
визначених критеріїв;
 ранжування інтересів та виділення з них головних,
першочергових;
 розробка системи заходів по реалізації головних та
другорядних інтересів підприємства.
3. Виявлення, узагальнення та нейтралізація загроз
діяльності суб’єкта господарювання, що передбачає:
 характеристику внутрішнього середовища підприємства та
виявлення небезпечних чинників та загроз діяльності;
 моніторинг зовнішнього оточення підприємства з метою
визначення
сторонніх
загроз
роботі
суб’єкту
підприємницької діяльності;
 з’ясування джерел та причин виникнення внутрішніх та
зовнішніх загроз діяльності підприємству;
 розробка комплексу заходів службою безпеки по
нейтралізації загроз чи мінімізації їх впливу на діяльність
підприємства.
4. Забезпечення високого рівня захисту функціональних
складових діяльності підприємства а саме:
 Фінансово-економічної підсистеми суб’єкта господарювання,
що вимагає оптимізації структури капіталу, забезпечення
фінансової стійкості та платоспроможності; максимального
виявлення та задоволення потреб споживачів; найбільш
ефективного
використання
економічних
ресурсів
підприємства та досягнення високої прибуткової діяльності;
 техніко-технологічної складової діяльності підприємства, що
потребує постійного оновлення виробничих фондів,
впровадження сучасних технологічних процесів, належного
фінансування власних НДДКР, впровадженні сучасних
засобів телекомунікацій, сурового дотримання технологічних
норм та стандартів, належного забезпечення протипожежної,
екологічної та цивільної безпеки на підприємстві;
 інформаційної інфраструктури суб’єкта підприємницької
діяльності, що вимагає створення сучасної інформаційної
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системи на підприємстві; належного захисту комерційної
таємниці, конфіденційної інформації та інших інформаційних
ресурсів підприємства; швидкого пошуку та кваліфікованого
аналітичного опрацювання всіх видів інформації, що має
відношення до підприємства; створення позитивного іміджу
продукції та суб’єкта господарювання загалом;
 інтелектуально-кадрової підсистеми підприємства, що
зумовлює необхідність належної організації системи підбору
та найму працівників; формуванні сприятливого моральнопсихологічного клімату в колективі; збережені та розвитку
інтелектуального потенціалу підприємства; забезпечення
високого рівня соціального захисту персоналу та членів їх
сімей;
 силової складової діяльності суб’єкта господарювання, що
потребує створення системи належного фізичного та
морального захисту керівництва та персоналу підприємства
загалом; гарантування збереження активів суб’єкта
підприємницької діяльності;
 інституційно-правової підсистеми, що вимагає створення
системи належного правового забезпечення діяльності
підприємства, чіткої регламентації організаційної структури,
дотримання норм та положень чинного законодавства.
5. Забезпечення
високої
ефективності
використання
корпоративних ресурсів підприємства, насамперед ресурсів
капіталу та праці, матеріальних та інформаційних ресурсів, що
дають змогу в повній мірі реалізувати пріоритетні інтереси
підприємства та досягнути належного рівня захисту складових
діяльності підприємства.
Реалізація пріоритетів корпоративної безпеки суб’єктів
підприємницької діяльності можлива за умови комплексного
підходу до реалізації всіх п’яти розглянутих головних напрямків
забезпечення корпоративної безпеки підприємства.
9.2. Міжнародний досвід забезпечення корпоративної
безпеки підприємства
Важливість вивчення теоретичних засад та розробка
прикладних рекомендацій щодо підвищення рівня корпоративної
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безпеки підприємства в країнах, які переходять до ринкових
відносин, зумовлена, в першу чергу, призупиненням темпів
розвитку бізнесу в умовах виходу зі світової фінансової кризи.
Відповідно необхідні проведення системно-структурного аналізу та
імплементація позитивного світового досвіду забезпечення
корпоративної безпеки підприємства.
В економічно розвинених державах світу більше приділяється
увага питанням розробки теоретико-прикладних засад розвитку
підприємництва, формуванню сприятливого економіко-правового
середовища для ведення підприємницької діяльності. Такі фактори
вважаються ключовими при забезпеченні корпоративної безпеки
підприємства як головні чинники її підвищення. Натомість,
питання, що стосуються забезпечення безпосередньо корпоративної
безпеки підприємства, актуальні в країнах, які докорінно змінюють
систему державного устрою (зокрема, перебувають на стадії
ринкової трансформації економіки) та/чи перебувають у кризовому
стані (наприклад, у післявоєнний період, період гострих соціальних
конфліктів чи економічних криз)248.
У розвинених країнах розробляються цільові стратегічні
планові документи щодо зміцнення корпоративної безпеки
підприємств, регіонів, галузей. У таких умовах суб’єкти
підприємницької діяльності, виконуючи свою вагому соціальну та
економічну місії у суспільстві, опиняються у ситуації належного
рівня захищеності свого майна та інтересів від впливу чинників
зовнішнього середовища. Тому цей досвід становить значний
інтерес як для розвитку системи безпеки вітчизняних суб’єктів
господарської діяльності, так і для безпеки національної економіки.
Усвідомлюючи пряму залежність між сприянням розвитку
малого та середнього бізнесу та рівнем корпоративної безпеки
підприємства, в економічно розвинутих країнах протягом останніх
15 – 20-ти років було знято більшість адміністративнозаконодавчих обмежень, створено сприятливі фінансово-економічні
та податкові стимули розвитку підприємництва. Внаслідок
упровадження такого комплексу заходів країни Західної Європи та
Японія посідають на сучасному етапі розвитку світової економіки
провідні позиції за рівнем розвитку бізнесу та показниками
корпоративної безпеки підприємств та високі місця у міжнародних
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рейтингах
за
рівнем
сприятливості
економіко-правового
середовища для ведення бізнесу. У зв’язку з цим ці країни є
особливо інвестиційно привабливими249.
Уряди багатьох розвинених країн (у тому числі Японії, США)
офіційно (у програмних документах органів державного
управління) визнають об’єктивне існування ризиків (навіть для
конкурентоспроможних підприємств), пов’язаних з посиленням
агресивності ринкового середовища та загостренням конкуренції у
різних сферах діяльності на внутрішньому і світовому ринках. Це
вимагає спеціальних організаційних та ресурсних заходів
підтримки та забезпечення стійкості та безпеки підприємств,
зокрема, сектору малого і середнього бізнесу в цих екстремальних
ситуаціях. Уряд Японії визнає, що в умовах глобалізації економіки,
швидких та масштабних змін саме підприємства цього сектору
економіки більшою мірою, ніж великі потребують допомоги та
державної підтримки.
У розвинених країнах світу позитивним є те, що крім
моніторингу рівня роз- витку підприємництва, розробки і реалізації
пропозицій щодо удосконалення державного регулювання його
розвитку, до переліку основних завдань органів державного
управління входить250:
1) створення структурних підрозділів ведення політики у сфері
корпоративної безпеки підприємництва за галузево-територіальною
ознакою (досвід США, де крім Адміністрації малого бізнесу
питання забезпечення корпоративної безпеки підприємництва
покладено на регіональні відділення Міністерства внутрішньої
безпеки серед малих підприємств);
2) розробка документів стратегічного планового характеру, а
також операцій- них заходів щодо зміцнення корпоративної
безпеки підприємництва (досвід Японії, у якій серед офіційно
закріплених стратегічних планових документів, які систематично
розробляє та реалізує Міністерство економіки, торгівлі та
промисловості, перед- бачено документ під назвою «Підвищення
стійкості підприємств сектору малого і середнього підприємництва
та розвиток систем корпоративної безпеки підприємництва». Крім
того, урядова стратегія посилення конкурентоспроможності
249
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Японської промисловості на світових ринках передбачає сім
основних стратегічних напрямів її реалізації, серед яких п’ятий
напрям стосується безпосередньо розвитку системи корпоративної
безпеки бізнесу. До основних операційних завдань стратегії
внесено посилення фінансової підтримки, поліпшення умов
створення нових підприємств, розвиток загальнонаціональної
системи забезпечення корпоративної безпеки та ін.);
3) здійснення систематичного моніторингу внутрішнього та
зовнішнього ринків та розробка рекомендацій як для органів
державного управління, так і безпосередньо підприємств щодо
заходів, метою реалізації яких є посилення конкурентних позицій
національних підприємств, захисту їх економічних інтересів (досвід
США, Японії, Німеччини, Великобританії та Франції;
4) ведення роботи щодо зміцнення інституційної бази захисту
права власності. Зокрема, у цьому напрямі країнами ЄС укладено
спільну угоду з права інтелектуальної власності між органами
влади, академічними і промисловими структурами та науководослідними установами. Існує угода про невиконання зобов’язань
за таким договором, згідно з яким всі учасники виконують умови
договору доти, поки не реалізують мету створення спільних
науково-дослідних та конструкторських робіт. Надзвичайно
популярною серед інтелектуальної еліти Європейського Союзу є
Сьома Рамкова Програма. Метою цієї спеціальної програми є
підтримка наукової діяльності, що проводиться в рамках
міжнаціонального співробітництва, від спільних проектів і
створення мереж до координації дослідницьких програм. Сюди ж
входить співпраця між ЄС та третіми країнами. Програма
Співпраця також поділяється на тематичні підпрограми, кожна з
яких працюватиме наскільки це можливо автономно, але в той же
час знаходяться у тісному зв'язку, що дозволяє здійснювати
міждисциплінарний підхід до областей науки, що має спільні
інтереси. Для програми Співпраця було визначено десять
тематичних областей: здоров'я; продукти харчування, сільське
господарство та біотехнології; інформаційні та комунікаційні
технології; нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові технології
виробництва; енергія; навколишнє середовище (у тому числі зміна
клімату); транспорт (включаючи космонавтику); соціальноекономічні та гуманітарні науки; безпека; космос. Чільне місце
серед досліджень посідає напрям безпеки, в якому основну питому
вагу займає економічна безпека підприємства;
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5) пошук та забезпечення джерел фінансування ризикового
капіталу, в тому числі в інтересах інноваційної діяльності з метою
підвищення рівня НДКР в довго- строковій перспективі (досвід
країн ЄС). Це, як правило, фінансування інвестицій як у
новостворені підприємства, так і високотехнологічні, а також у
розвиток сектору динамічних високотехнологічних дослідницьких
малих і середніх підприємств. Для забезпечення останнього
ведеться
робота
у
напрямі
формування
сприятливого
макроекономічного клімату, стабільності фінансових ринків,
податкового режиму та регулювання прав на інтелектуальну
власність;
6) надання гарантій за інвестиціями в акціонерний капітал та
гарантій за пози- ками підприємств. У багатьох розвинених
державах світу вагомими елементами безпеки підприємництва є
функціонування страхових і гарантійних фондів, кредитної
кооперації, яка обслуговує клієнтів, традиційно не привабливих для
комерційно- го банківського кредитування (практично вся сфера
малого підприємництва);
7) здійснення роботи з планування життєвого циклу
функціонування підприємств у різних галузях та сферах економіки
та надання консультацій з питань забезпечення високої
життєздатності підприємств відповідно до їх життєвих циклів,
ведення конкурентної боротьби та сприяння розвитку
підприємництва у перспектив- них сферах (досвід Фінляндії);
8) підтримка підприємств, які розпочинають діяльність
створенням фондів та механізмів фінансування різних етапів їх
становлення (досвід практично всіх країн ЄС, Мексики).
Усвідомлюючи, що серед економічних ризиків функціонування
підприємств, зокрема малого і середнього бізнесу, вагоме місце
займають нелегітимні та/чи напівлегітимні дії з боку підприємств
великого бізнесу, монополістів тощо, у таких країнах як,
Німеччина, Японія, США та інші законодавчо закріплені права та
механізми реалізації прав підприємств у разі дискримінаційних дій
щодо них. Така практика дозволяє удосконалити характеристики
конкурентного середовища, що особливо важливо для країн, які
перебувають на посттрансформаційному етапі розвитку економіки.
Діяльність органів державного управління у сфері забезпечення
корпоративної безпеки підприємств та підприємництва повинна
носити системний характер та бути спрямованою в основному на
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стимулювання малого та середнього бізнесу, зважаю- чи на те, що в
великому бізнесі більше можливостей захистити себе самостійно251.
Важливу роль щодо забезпечення корпоративної безпеки
підприємства у розвинених країнах відіграє страхова сфера, яка
виступає головним ризикознижуючим чинником та бере участь у
забезпеченні доступу підприємств до фінансових ресурсів та
конкурентних позицій на зовнішніх ринках.
Основні потоки капіталу страхових компаній спрямовуються у
галузі з високими темпами зростання. У розвитку страхової сфери є
прихований резерв економічного сприяння підприємництву
(особливо малому та середньому, інноваційним проектам
підприємств) та зміцненню корпоративної безпеки суб’єктів
підприємницької діяльності. У стратегічних документах органів
державного
управління
страхування
розглядається
як
інституціональний
чинник
забезпечення
національної
конкурентоспроможності, стабільності і зміцнення корпоративної
безпеки країни та сектору підприємництва; передбачені заходи
щодо відновлення позицій держави як суб’єкта страхової діяльності
та механізми сприяння входженню на ринок великих провідних
іноземних страхових компаній.
Одним з механізмів ефективного захисту майнових інтересів
суб’єктів підприємницької діяльності – страхувальників у
розвинених державах є створення страхових гарантійних фондів у
формі неприбуткових державних чи комунальних організацій.
Одночасно ці інституції відіграють роль додаткового елемента
системи фінансово-кредитного сприяння розвитку підприємств.
Фінансові ресурси цих фондів формуються за рахунок обов’язкових
відрахувань від сум, які надходять до страхових компаній від того,
чи іншого виду страхування. Управління фондами та прийняття
рішень
щодо
переліку
економічних
ризиків
суб’єктів
підприємницької діяльності, які підлягають відшкодуванню, а
також рішень щодо виплат страхових сум здійснюються страховою
радою гарантійного фонду (сформованою представниками
державних
органів
управління
та
органів
місцевого
самоврядування). Витрати на адміністрування діяльності
гарантійних фондів покриваються за рахунок їх інвестиційної
діяльності. Вагомою є роль страхових гарантійних фондів у
251
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зміцненні безпеки підприємницької діяльності (зокрема у секторі
малого підприємництва) покриттям таких ризиків, як втрата
прибутку, збитки від виробничих перерв, неплатежі контрагентів,
неповернення кредиту чи позики, ризики, пов’язані із
зовнішньоекономічною
діяльністю
підприємств.
Механізм
страхового гарантування використовується також для забезпечення
корпоративної безпеки експортно орієнтованих підприємств.
Особливої актуальності набуває це питання в умовах глобалізації
світової економіки252.
Впровадження позитивних аспектів проаналізованого досвіду
зміцнення корпоративної безпеки підприємств в Україні
приділяється недостатня увага.
Впровадження такого комплексу заходів на макро- та мезорівні
економіки призведе до: − забезпечення високої фінансової
ефективності роботи, фінансової стійкості та незалежності
підприємств; − забезпечення технологічної незалежності та
досягнення високої конкуренто- спроможності технічного
потенціалу вітчизняних підприємств; − досягнення високої
ефективності
менеджменту,
оптимальної
та
ефективної
організаційної структури підприємств; − досягнення високого рівня
кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу
підприємств; − мінімізація руйнівного впливу наслідків виробничогосподарської діяльності на стан навколишнього середовища; −
якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємств; −
забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і
досягнення належного рівня інформаційного забезпечення роботи
всіх підрозділів та від ділів підприємства; − ефективна організація
безпеки персоналу, його капіталу та майна, а також комерційних
інтересів підприємства253.
9.3. Формування організаційних стратегій забезпечення
корпоративної безпеки вітчизняних підприємств
Рішення про формування служби корпоративної безпеки
підприємства доцільно приймати задовго до того моменту, коли на
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підприємстві виникнуть проблеми, пов’язані з дією внутрішніх та
зовнішніх проблем. Більш того вплив ряду загроз може бути
непомітним для підприємства протягом тривалого проміжку часу,
достатнього для того, щоб його наслідки на момент з’ясування
виявились катастрофічними.
Тому, на наш погляд, забезпечення безпеки підприємницької
діяльності слід планувати та починати реалізовувати на етапі
складання бізнес-плану. Цей процес повинен починатись з
розробки Концепції безпеки підприємства, в якій викладаються
головна мета, завдання та принципи організації і функціонування
системи,
визначаються
суб’єкти
та
об’єкти
захисту,
узагальнюються загальні інтереси та загрози діяльності
підприємства, а також визначаються ресурси та методи захисту
інтересів суб’єкта підприємницької діяльності254.
Практична реалізація концепції безпеки здійснюється шляхом
створення
служби
корпоративної
безпеки
підприємства.
Організаційна структура служби безпеки підприємства повинна
залежати від специфіки підприємства, його масштабів, форм
власності тощо.
Насамперед зупинимось на суб’єктах та об’єктах захисту від
потенційних загроз діяльності підприємства. Безпосереднім
суб’єктом на підприємстві, що забезпечує комплексну безпеку
діяльності є служба корпоративної безпеки. Однак слід
усвідомлювати, що безпека діяльності підприємства не може бути
забезпечена
ізольованою
(відокремленою)
роботою
спеціалізованого підрозділу. Співробітники інших відділів,
підрозділів, цехів виконуючи свої функціональні обов’язки в тій чи
іншій мірі повинні сприяти забезпеченню безпеки підприємства.
Тому, по-суті, всі працівники підприємств хто в більшій, хто в
меншій мірі, є суб’єктами забезпечення корпоративної безпеки
фірми.
Потенційні об’єкти негативних впливів на підприємстві можна
об’єднати в такі групи255:
- персонал підприємства, насамперед керівники та провідні
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спеціалісти, які мають доступ до комерційної таємниці та
конфіденційної інформації, знання та вміння яких
визначають ефективність роботи підприємства;
- матеріальні ресурси, що можуть бути об’єктами злочинних
посягань, до них можна віднести будівлі, споруди,
транспортні
засоби,
обладнання
та
устаткування,
незавершене будівництво і готову продукцію підприємства;
- фінансові інструменти, зокрема грошові кошти у
національній та іноземній валюті, дорогоцінне каміння,
фінансові документи, цінні папери тощо;
- інформація, розголошення якої може нанести збитки чи
шкоди підприємству, тобто інформація, що є комерційною
таємницею,
конфіденційною
інформацією
чи
інтелектуальною власністю підприємства;
- гудвіл, або репутація підприємства та його продукції на
ринку. Хоча фахівцями в сфері безпеки гудвіл не
розглядається як об’єкт потенційних загроз та протиправних
посягань, проте ми переконанні, що на сучасному етапі
розвитку продуктивних сил нівелювання важливості захисту
репутації підприємства може призвести до значних збитків.
Основною метою діяльності служби корпоративної безпеки є
практична реалізація Концепції безпеки підприємства, тобто захист
матеріальних, фінансових, людських, інформаційних ресурсів від
потенційних загроз і протиправних посягань, та сприяння реалізації
життєво важливих інтересів підприємства.
Реалізація визначеної мети потребує деталізації та
конкретизації поточних та стратегічних завдань, які необхідно
вирішувати службі корпоративної безпеки підприємства. До них ми
віднесли:
- забезпечення фізичного та морального захисту працівників
підприємства;
- організацію роботи щодо організаційного та інженернотехнічного захисту приміщень та споруд, обладнання та
устаткування, незавершеного виробництва й готової
продукції підприємства;
- створення необхідних організаційно-правових та інженернотехнічних умов для належного зберігання комерційної
таємниці й конфіденційної інформації підприємства;
- збір та аналітичне опрацювання внутрішньої та зовнішньої
інформації для завчасного виявлення та швидкої локалізації
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потенційних загроз та небезпек;
- виявлення та захист репутації підприємства та продукції, що
випускається;
- аналіз фінансово-економічного становища підприємства та
розробка заходів спрямованих на підвищення ефективності
використання економічних ресурсів;
- участь у підборі, ротації та заміщенні працівників на
підприємстві;
- моніторинг морально-психологічного клімату в колективі та
розробка заходів з метою його покращення;
- контроль наявності та справності засобів протипожежного
захисту, участь у розробці організаційно-технічних процедур
захисту персоналу та майна підприємства на випадок
пожежної ситуації;
- гарантування економічної та цивільної безпеки персоналу
підприємства на випадок технічної аварії;
- участь у підборі, встановленні та експлуатації систем зв’язку
з метою недопущення витоку конфіденційної інформації;
- забезпечення впровадження та дотримання безпеки праці на
підприємстві;
- створення умов для належного правового захисту всіх
аспектів діяльності підприємства;
- взаємодія
та
обмін
інформацією
з
державними
правоохоронними органами та службами безпеки інших
підприємств.
Зрозуміло, що перелік конкретних завдань, що постають перед
службою корпоративної безпеки, залежить від специфіки її
діяльності та може бути дещо більшим чи навіть менших, але в
будь-якому разі він завжди має бути обґрунтованим та достатнім.
Створення служби корпоративної безпеки вимагає ретельного
врахування всіх індивідуальних особливостей підприємства, а саме
його організаційної структури, виробничо-господарського профілю
діяльності, обсягів операцій, використовуваних технологій,
чисельності та структури персоналу, регіональних та ринкових
особливостей зовнішнього середовища. Важливо також розуміти,
що безпека діяльності підприємства не може бути забезпечена
відокремленою роботою лише служби корпоративної безпеки. Всі
працівники підприємства при виконанні власних функціональних
обов’язків повинні розуміти необхідність та вживати заходи із
забезпечення корпоративної безпеки підприємства.
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Процес створення служби корпоративної безпеки на
підприємстві, на наш погляд, повинен відповідати таким
принципам:
 системність у вирішенні різноманітних проблем безпеки
функціонування підприємства, тобто організаційна структура
та склад її підрозділів повинен бути спроможним охопити всі
аспекти роботи суб’єкта господарювання;
 функціональна спрямованість організаційної структури,
тобто побудова служби безпеки повинна здійснюватись не за
об’єктним чи територіальним принципом, а в контексті
виконуваних функцій даним підрозділом;
 економічна доцільність створення служби корпоративної
безпеки, тобто затрати на створення цього підрозділу
повинні компенсуватись отриманими вигодами в результаті
його роботи.
Як засвідчує світовий досвід в промислово розвинених країнах
на утримання служби безпеки корпорації виділяють до 20% чистого
прибутку в рік. Практика діяльності окремих фірм свідчить, що на
утримання фізичної охорони витрачається до 50% коштів, на
технічне оснащення – до 30% та на інші потреби – до 20% коштів
256
.
В будь-якому разі керівник повинен усвідомлювати, що
забезпечення комплексної безпеки підприємства потребує певних
коштів. Тому на етапі проектування служби слід зважити наявні
вигоди, потенційні витрати та визначити найбільш економічно
доцільну стратегію гарантування безпеки розвитку підприємства.
На наш погляд, з огляду на величину та виробничу потужність
підприємства, наявність матеріальних, людських й фінансових
ресурсів, масштаби та специфіку вирішуваних проблем
пропонується використання трьох стратегій забезпечення
корпоративної безпеки підприємства: договірної, матричної,
комплексної.
Безпеку функціонування суб’єктів малого підприємництва
найдоцільніше забезпечувати шляхом укладання договорів зі
спеціалізованими підприємствами та організаціями, які надають
охоронні, консалтингові, інформаційні та інші послуги. Стратегія
забезпечення
корпоративної
безпеки
такого
суб’єкта
256
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господарювання зводиться до:
 призначення відповідального працівника на підприємстві,
який буде опікуватись питаннями безпеки;
 аналізу ринку спеціалізованих послуг в сфері безпеки;
 підбору виконавців для забезпечення окремих напрямків
корпоративної безпеки підприємства;
 чіткого правового визначення обов’язків та відповідальності
договірних сторін;
 контролю дотримання договірних зобов’язань;
 аналізу рівня корпоративної безпеки підприємства та
ефективності вжитих заходів.
Договірна стратегія забезпечення корпоративної безпеки
підприємства є найменш витратною, однак в той же час найбільш
вузькоспеціалізованою.
Для підприємств середніх розмірів найбільш ефективною є
матрична
стратегія
забезпечення
корпоративної
безпеки
підприємства. Суть її полягає у тому щоб при мінімальних витратах
на створення спеціалізованих підрозділів з питань безпеки в
максимальній мірі делегувати окремі функції в сфері безпеки
існуючим структурним підрозділам підприємства.
Схематично матричну стратегію забезпечення корпоративної
безпеки підприємства можна зобразити у вигляді табл. 1257.
Керівництво процесом забезпечення корпоративної безпеки
підприємства здійснює заступник директора з питань безпеки. Ця
стратегія передбачає створення лише спеціалізованого підрозділу
охорони і режиму підприємства. Інші функції безпеки делегуються
існуючими підрозділами і службами шляхом внесення змін і
доповнень в положення про відділи та посадові інструкції
спеціалістів підприємства. Ця стратегія дає змогу за умови
обмеженого бюджету все ж таки комплексно підходити до процесу
забезпечення безпеки розвитку суб’єкта господарювання.
Для великих підприємств з масовим типом виробництва,
складною
організаційною
і
виробничою
структурами
найдоцільніше створення відокремленого підрозділу – служби
корпоративної безпеки підприємства з чисельністю персоналу від
257
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2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

Юридичний відділ

6

Відділ головного
конструктора

5

Фінансово-економічний
відділ
Відділ кадрів

4

Відділ головного технолога

Охорона майна та
безпека персоналу
Забезпечення
інформаційної
безпеки підприємства
Фінансово-економічні
заходи
в
сфері
безпеки
Забезпечення
інтелектуальнокадрової безпеки
Забезпечення технікотехнологічної безпеки
Інституційно–правове
забезпечення
діяльності
підприємства

3

Відділ перепідготовки та
підвищення кваліфікації

1

Планово-економічний відділ

2

Відділ економічного аналізу
та аудиторської перевірки

1

Бухгалтерія

Функціональні
напрямки
забезпечення КБП

Відділ маркетингу

№

Структурні
підрозділи, що
виконують
окремі
функції
в сфері
безпеки

Служба охорони і режиму
підприємства

декількох десятків до декількох сотень чоловік. Керівництво
процесом забезпечення корпоративної безпеки підприємства
повинен здійснювати заступник директора з питань безпеки, якому
підпорядковується служба безпеки з відділами, що забезпечують
окремі функціональні напрямки в сфері безпеки.
Окрім цього на підприємстві існує потреба у створені
колегіального органу у сфері безпеки – ради підприємства з питань
безпеки. Члени ради призначаються директором підприємства з
поміж провідних спеціалістів, які мають досвід роботи та
зацікавлені
у
забезпеченні
безпеки
розвитку
суб’єкта
господарювання. Рада виконуватиме консультативні функції, а її
рішення носитимуть лише рекомендаційний характер.
Таблиця 9.1
Матрична стратегія забезпечення корпоративної безпеки
підприємства

1
3

273

Основними завданнями ради безпеки повинні бути258:
 розробка
стратегічних
напрямків
із
забезпечення
корпоративної безпеки підприємства;
 розробка перспективних програм щодо вдосконалення
системи безпеки на підприємстві;
 розробка проектів про склад та напрями діяльності,
вдосконалення та реорганізацію служби корпоративної
безпеки підприємства;
 розробка заходів по підприємству, з метою забезпечення
безпеки розвитку суб’єкта господарювання;
 оцінка діяльності та розгляд звітів служби корпоративної
безпеки підприємства.
Тобто рада підприємства з питань безпеки повинна бути
аналітичним центром при керівництві, націленим на розробку
стратегії у сфері безпеки. Діяльність ради направлена на
вироблення рекомендації виконавчому органу – службі
корпоративної безпеки підприємства.
Служба корпоративної безпеки підприємства – самостійний
структурний підрозділ, який безпосередньо вирішуватиме завдання
забезпечення безпеки функціонування та розвитку суб’єкта
господарювання, захисту життєво важливих інтересів підприємства
та нівелювання внутрішніх та зовнішніх загроз діяльності.
На наш погляд, побудову організаційної структури служби
безпеки підприємства необхідно здійснювати за функціональним
принципом. З огляду на виділенні функціональні напрямки
діяльності цього підрозділу вважаємо за доцільне формування
шести відокремлених відділів в структурі служби корпоративної
безпеки підприємства (див. рис. 9.1), а саме:

відділу охорони та режиму підприємства, який
забезпечуватиме охорону приміщень, споруд, транспортних
засобів, незавершеного виробництва та готової продукції,
організацію пропускного та внутрішньовиробничого режиму
роботи, безпеку керівництва та інших працівників
підприємства;

відділу інформаційної безпеки, який забезпечуватиме
безпеку документообігу, збір та аналітичне опрацювання
Кравчук П.Я. Діагностика та механізм забезпечення корпоративної безпеки підприємства: Монографія. /
П.Я. Кравчук, О.Я. Кравчук – Луцьк: Надстир’я, 2008. - 182с.
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внутрішньої та зовнішньої інформації, науково-технічну
безпеку, а також моніторинг іміджу підприємства і його
продукції та вживати заходи щодо його підвищення;

відділу
інженерно-технічної
безпеки,
який
забезпечуватиме належний рівень цивільної, екологічної,
протипожежної
безпеки
підприємства,
відповідність
розвитку техніко-технологічної бази виробництва та рівня
використовуваних технологій;

відділу
фінансово-корпоративної
безпеки,
який
опікуватиметься
питаннями
підвищення
економічної
ефективності
використання
ресурсів
підприємства,
забезпечення
його
фінансової
стійкості
та
платоспроможності,
збільшення
ринкової
частки
підприємства;

відділу
інтелектуально-кадрової
безпеки,
який
прийматиме участь у підборі, ротації та розстановці
персоналу, забезпечуватиме атестацію відповідності рівня
підготовки працівників рівню складності виконуваних робіт,
визначатиме
ефективність
матеріально-психологічної
винагороди
працівникам,
оцінюватиме
моральнопсихологічний клімат в колективі та вживатиме заходи щодо
його покращення;

відділу
інституційно-правової
безпеки,
який
слідкуватиме за рівнем дотриманням чинного законодавства
на підприємстві, наявністю у договірних зобов’язаннях
спеціальних пунктів присвячених питанням безпеки,
забезпечуватиме проведення службових розслідувань на
підприємстві та взаємодію з правоохоронними органами та
службами безпеки інших підприємств.
Виходячи із сутності та структури корпоративної безпеки259
діяльність з забезпечення безпеки функціонування суб’єкта
господарювання, на наш погляд, включає шість основних
напрямків:
- забезпечення охорони майна та безпеки персоналу;
- інформаційно-аналітична діяльність;
- фінансово-економічні заходи безпеки;
- соціально-кадрова робота;
259

Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-е, перероб. та доп. – К.: КНЕУ,
2001. – 528с.: іл. (Розділ 18. Економічна безпека підприємства (організації)).
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- забезпечення техніко-технологічної безпеки;
- інституційно-правове забезпечення діяльності підприємства.
Генеральний директор
підприємства

Рада підприємства з питань
безпеки

Заступник директора з
питань безпеки

Відділ інституційноправової безпеки

Відділ інтелектуальнокадрової безпеки

Відділ фінансовокорпоративної безпеки

Відділ інженерно-технічної
безпеки

Відділ інформаційної
безпеки

Відділ охорони та режиму
підприємства

Служба корпоративної безпеки підприємства

Рис. 9.1. Організаційна структура корпоративної безпеки
підприємства
Визначимо зміст роботи служби
корпоративної безпеки
підприємства за кожним з цих напрямків:
1. Охорона майна та безпека персоналу, що зводиться до:
- організації системи охорони підприємства, що передбачає
оптимальне розміщення постів, використання технічних
засобів захисту;
- забезпечення пропускного і внутрішньооб’єктового режиму в
будівлях та приміщеннях, контроль дотримання вимог
режиму працівниками, партнерами, відвідувачами;
- попередження
та
виявлення
випадків
розкрадання
матеріально-технічних засобів, знищення майна та цінностей;
- забезпечення персональної охорони керівництва та
провідних спеціалістів підприємства, членів їх сімей та
276

особистого майна;
- контролю за проведенням на підприємстві ремонтних,
профілактичних робіт сторонніми організаціями, після їх
здійснення – проведення спеціального огляду приміщень,
транспортних засобів, обчислювальної техніки;
- забезпечення персоналу засобами технічного захисту;
- підбір та облаштування приміщень для зберігання
матеріальних та грошових цінностей;
- аналізу кількості і стану матеріальних та фінансових
цінностей, ефективності організації охорони та пропускного
режиму та ін.
2. Інформаційно-аналітична діяльність, яка полягає в:
- організації збору інформації про зовнішнє середовище
підприємства;
- визначенні переліку інформації, що повинна бути віднесена
до комерційної таємниці та конфіденційної інформації;
- встановленні правил і процедур надання відповідного грифу
документам, що містять комерційну таємницю чи
конфіденційну інформацію;
- організації спеціального діловодства, яке унеможливлює
несанкціоноване одержання відомостей, віднесених до
комерційної таємниці чи конфіденційної інформації;
- розробці комплексу заходів із захисту комерційної
таємниці;
- визначенні порядку допуску співробітників до відомостей,
що становлять комерційну таємницю та процедури обліку
таких дій;
- організації аналітичної обробки інформації зі створенням і
використанням для цієї мети технічних, програмних та
методичних засобів;
- оцінці іміджу підприємства та його продукції та вжиті
заходів щодо його підвищення;
- встановленні
належного
порядку
використання
різноманітних носіїв інформації в процесі їх створення,
обліку, використання, зберігання, копіювання, знищення;
- розробці та здійсненні заходів безпеки в процесі
використання комп’ютерних мереж, технічних засобів
передачі інформації, засобів зв’язку, а також створення
системи протидії технічним засобам промислового
шпіонажу;
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- аналізі надійності вжитих заходів щодо захисту комерційної
таємниці і розробці пропозицій з підвищення їх
ефективності.
3. Фінансово-економічні заходи безпеки зводяться до:
- оцінки маркетингових ситуацій та неправомірних дій
конкурентів та замовників;
- аналізу фінансової стійкості та платоспроможності,
ефективності
використання
економічних
ресурсів
підприємства та розробки заходів з покращення фінансовоекономічного стану фірми;
- збору інформації з метою оцінки надійності та
платоспроможності партнерів та посередників підприємства;
- аналізу економічної доцільності впровадження різноманітних
заходів та бізнес-проектів на підприємстві;
- вивчення та аналізу стану системи забезпечення фінансовокорпоративної безпеки підприємства, розробки пропозицій,
техніко-економічних обґрунтувань щодо підвищення її рівня.
4. Соціально-кадрова робота полягає в:
- участі, спільно з відділом кадрів, в процесі підбору,
перевірки, розстановки працівників підприємства;
- проведенні інструктажів персоналу підприємства з питань
використання та зберігання відомостей, що становлять
комерційну таємницю та конфіденційну інформацію,
охорони та збереження майна підприємства;
- оцінці морально-психологічного клімату в колективі та
вжитті заходів щодо його покращення;
- проведенні періодичної атестації працівників підприємства
на предмет відповідності рівня кваліфікації ступенню
складності виконуваних робіт;
- підготовці працівників до дій в екстремальних умовах, а
також тренування мінімальних навичок самозахисту;
- розробці систем матеріальної та моральної мотивації
працівників з метою формування у них потреби в
забезпеченні корпоративної безпеки підприємства;
- вивченні
ефективності
мотиваційних
механізмів
у
працівників та внесенні пропозицій, щодо їх вдосконалення;
- аналізі ефективності використання кадрового потенціалу та
забезпечення інтелектуально-кадрової безпеки підприємства.
5. Забезпечення техніко-технологічної безпеки зводиться до:
- аналізу стану науково-технічних розробок та новітніх
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технологічних процесів щодо виробництва продукції,
аналогічної профілю підприємства;
- контролю дотримання графіку профілактичних оглядів та
планово-ремонтних
робіт
техніко-технологічної
бази
підприємства;
- аналізу, спільно з відділом головного технолога, власних
технологічних процесів і пошуку внутрішніх ресурсів
покращення
застосовуваних
технологій,
що
використовуються;
- оцінки ефективності технологічної стратегії розвитку
підприємства, що застосовується;
- контролю екологічних параметрів виготовленої продукції;
- пошуку шляхів оптимізації фінансових витрат підприємства,
таким чином, щоб при мінімальних витратах на дотримання
екологічних норм щодо технологічних процесів на
підприємстві і продукції, що випускається ним, мінімізувати
втрати від адміністративних санкцій за забруднення
навколишнього середовища;
- забезпечення організаційно-технічних можливостей для
гарантування цивільної безпеки персоналу підприємства на
випадок аварійних ситуацій;
- контролю рівня дотримання протипожежної безпеки на
підприємстві;
- здійснення аналізу ефективності вжитих організаційнотехнічних заходів та забезпечення техніко-технологічної
безпеки підприємства загалом.
6. Інституційно-правове забезпечення діяльності підприємства
полягає у:
- контролі чіткого дотримання підприємством і його
співробітниками всіх аспектів діючого законодавства;
- вироблені практичних форм взаємодії служби корпоративної
безпеки підприємства з правоохоронними органами та
службами безпеки інших підприємств;
- проведенні
службових
розслідувань
за
фактами
розголошення комерційної таємниці чи конфіденційної
інформації, порушення правил охорони чи режиму;
- наданні методичної допомоги керівництву та працівникам
щодо забезпечення корпоративної безпеки підприємства;
- розробці необхідних інструкцій, що регламентують
взаємовідносини
з
державними
контролюючими
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організаціями для запобігання можливих злочинних посягань
під виглядом цих організацій;
- вивченні та внесенні змін у договірні документи з метою
дотримання у них вимог безпеки розвитку суб’єкта
господарювання;
- забезпеченні за допомогою організаційно-правових засобів
належної організації безпеки праці на підприємстві;
- аналізі ефективності організаційно-правових заходів та рівня
забезпечення інституційно-правової безпеки підприємства
загалом.
Звісно, перелік функцій за кожним з напрямків забезпечення
корпоративної безпеки підприємства може бути доповнений з
огляду на специфіку того чи іншого підприємства, однак в будьякому випадку він повинен системно охоплювати всі аспекти
діяльності підприємства260.
Тобто, кожен структурний підрозділ служби корпоративної
безпеки підприємства відповідатиме за один з шести напрямків
процесу забезпечення безпеки розвитку суб’єкта господарювання,
елементи яких будуть функціональними обов’язками створених
відділів.
Запропоновані відділи можуть укомплектовуватись як
постійними працівниками так і спеціалістами з інших підрозділів
підприємства, які можуть працювати у відділах служби
корпоративної безпеки на умовах внутрішнього сумісництва.
Після організаційного проектування служби корпоративної
безпеки
підприємства
необхідно
провести
нормативне
регламентування діяльності цього підрозділу. Перш за все
можливість створення служби безпеки повинна бути передбачена в
статуті підприємства, окрім цього в колективний договір, правила
внутрішнього трудового розпорядку повинні бути внесені
спеціальні пункти, які сприятимуть забезпеченню корпоративної
безпеки підприємства. Далі необхідно розробити положення про
раду підприємства з питань безпеки, про службу корпоративної
безпеки, про функціональні відділи, в якому визначають загальні
положення, завдання, права, взаємовідносини з іншими відділами,
відповідальність, умови реорганізації та ліквідації цих підрозділів.
На завершення слід чітко регламентувати посадові обв’язки
Кравчук П.Я. Діагностика та механізм забезпечення корпоративної безпеки підприємства: Монографія. /
П.Я. Кравчук, О.Я. Кравчук – Луцьк: Надстир’я, 2008. - 182с.
260
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спеціалістів служби безпеки підприємства, шляхом розробки
відповідних посадових інструкцій.
Забезпечення високого рівня безпеки розвитку підприємства
можливе на основі комплексного підходу до процесу організаційноправового проектування служби корпоративної безпеки. На наш
погляд, запропоновані стратегії та організаційні структури дадуть
змогу забезпечити високу ефективність роботи служби безпеки
підприємств. Слід зауважити, що для кожного підприємства
доцільно використовувати стратегію та організаційну структуру,
що адекватно відповідають як його внутрішньому, так і
зовнішньому середовищу. Проте, ефективною може бути лише
комплексна система захисту, організована у відповідності до
діючого законодавства.
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Додаток А
Характеристика концепцій розвитку міжнародної торгівлі 261
Теорія
1
Теорія
меркантилiзму

Теoрiя
абсолютних
переваг

Теoрiя
порівняльних
переваг

Зміст концепції
2
Ідеологи: Т.Ман, Ч. Деввіант, Ж. Батіст Колберт, В. Петті
Виникнення: наприкiнцi XV ст.
Зміст концепції: грунтується на нагрoмадженнi грoшей внаслiдoк
вивезення тoварiв при забoрoнi (абo суб'єктивнoму oбмеженнi)
вивезення грошей. Передбачає державне втручання у вільний потік
товарів між країнами для зміни обсягу, складу та напрямків торгівлі.
Для зміцнення економічних позицій держава повинна вживати
таких заходів: більше експортувати товарів, ніж імпортувати підтримка позитивного сальдо торгового балансу дасть змогу
збільшити внутрішні витрати, виробництво та зайнятість населення;
ввести обмеження на більшу частку імпорту та надавати субсидії
більшій частині експортних виробництв, що забезпечить позитивне
сальдо торгового балансу; заборонити або обмежити експорт сировини
та дозволити безмитний імпорт сировини, якої немає в середині
країни, що акумулюватиме золото та підтримуватиме на низькому
рівні експортні ціни на готову продукцію; заборонити будь-яку
торгівлю колоній з іншими країнами, крім метрополій, які мають
виняткове право перепродажу колоніальних товарів за кордон;
гальмувати розвиток виробництва готових товарів у колоніях,
перетворити їх на постачальників сировини до метрополій; колонії
повинні експортувати дешеву сировину, а імпортувати дорогі готові
вироби.
Ідеолог: А. Сміт
Виникнення: в епoху пiсля Великих геoграфiчних вiдкриттiв i
перехoду прoвiдних країн дo крупнoгo машиннoгo вирoбництва.
Зміст концепції: країни експортують ті товари, які вони виробляють з
меншими витратами та імпортують ті товари, що продукуються
іншими країнами з меншими витратами.
Ідеологи: Д. Рікардо, Р.Торренс.
Виникнення: початок XIXст.
Зміст концепції: якщо країни спеціалізуються на виробництві тих
товарів, які вони можуть виробляти з відносно нижчими витратами
порівняно з іншими країнами, то торгівля буде взаємовигідною для
обох країн, незалежно від того, чи є виробництво в одній з них
абсолютно ефективніше, ніж в іншій. Д.Рікардо запропонував три
варіанти міжнародної торгівлі:
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1

Теорія
міжнародної
вартості

Теорія
вирівнювання
цін на чинники
виробництва

Парадокс
Леонтьєва

Теoрiя
кoнкурентних
переваг

Продовження додатку А

2
а) рівне співвідношення витрат на виробництво двох видів товарів між
двома країнами, коли для торгівлі немає стимулу; б) співвідношення
витрат, при якому одна з країн має абсолютну перевагу у виробництві
одного з видів товарів - тут торгівля можлива з урахуванням
абсолютних переваг; в) співвідношення витрат, при якому кожна з
країн має відносну перевагу у виробництві одного з видів товарів - у
цьому випадку обидві сторони зацікавлені в торгівлі внаслідок
порівняльних переваг.
Ідеолог: Джон Стюарт Мілль
Виникнення: середина XIXст.
Зміст концепції: існує ціна, яка оптимізує обмін товарів між країнами.
Це ринкова ціна, яка залежить від попиту і пропозиції. - природне
прагнення до міжнародної виробничої спеціалізації зумовлює
встановлення рівноваги у вигодах, одержуваних від цієї спеціалізації.
Умови повної або часткової спеціалізації визначаються нерівністю в
прибутках, одержуваних від виробництва. Можливості ж повної
виробничої спеціалізації залежать від еластичності заміни в
споживанні, що існує між виробленими товарами і тенденцією до
відносного вирівнювання абсолютних вигод держав, що беруть участь
у міжнародному обміні.
Ідеологи: Елі Хекшер, Бертіль Олін, П.Самуельсон
Виникнення: початок ХХ ст.
Зміст концепції: національні виробничі розбіжності визначаються
різною кількістю чинників виробництва, таких як праця, земля,
капітал, а також різною внутрішньою потребою в тих чи інших
товарах. Товари, які потребують для свого виробництва значних затрат
та невеликих затрат, експортуються в обмін на товари, які
продукуються з використанням факторів у оберненій пропорції.
У 1948 р. американський економіст Пол Самуельсон довів теорію
вирівнювання цін на фактори виробництва, яка отримала назву
теореми Хекшера-Оліна-Самуельсона - міжнародна торгівля
приводить до вирівнювання абсолютних та відносних цін на гомогенні
фактори виробництва у країнах, що торгують. Гомогенний капітал - це
капітал, який має однакові продуктивність та ризикованість;
гомогенна праця - це праця з однаковим рівнем підготовки, освіти та
продуктивності; гомогенні землі - це землі з однаковою родючістю,
станом ґрунтів тощо.
Ідеолог: В. Леонтьєв.
Виникнення: 1953 р.
Парадокс Леонтьєва: теорія співвідношення факторів виробництва
Хекшера-Оліна не підтверджується на практиці: праценасичені країни
експортують капіталомістку продукцію, тоді як капіталонасичені працемістку.
Пояснення парадоксу Леонтьєва: продукція може вироблятися
різними методами; робоча сила не є однорідним товаром; США,
імпортують значну кількість сировини, видобування якої вимагає
значних затрат капіталу.
Ідеолог: Майкл Пoртер.
Виникнення: 1991 р.
Зміст концепції: запрoпoнoванo принципoвo нoвий пiдхiд дo прoблем
мiжнарoднoї тoргiвлi, який базується на твердженнi, щo на
мiжнарoднoму ринку кoнкурують фiрми, а не країни.
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Додаток Б
Основні показники розвитку міжнародної туристичної діяльності
№
п/п/
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Назва країни
2
Австралія
Австрія
Азейбаржан
Албанія
Алжир
Ангола
Аргентина
Багамські
Острови
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Бельгія
Бенін
Білорусь
Болгарія
Болівія
Боснія і
Герцоговина
Ботсвана
Бразилія
Бруней
Даррусалам
Буркіна Фасо
Бурунді
Великобританія
Венесуела
Вєтнам
Вірменія
Габон
Гайана
Гаїті
Гана
Гватемала
Гвінея
Гондурас

Міжнародний
вхідний потік
туристів, тис.
чол.

Вихідний
потік
туристів,
тис. чол.

3
6868
25291
2160
3341
2301
595
5931

4
9114
10994
4244
4146
2839
д/в
6517
д/в

1427

Надходження
від
міжнародного
туризму, млн.
дол.
5
34117
20907
2713
1849
347
1597
5218

Надходження від
міжнародного
туризму, % від
експорту країни
6
11,6
9
8,3
49,5
0,5
2,6
6,4

2470

69,1

125
568
10452
7887
242
137
7311
871

д/в
д/в
д/в
8887
д/в
741
4158
932

154
1244
1915
15302
236
1230
4557
736

0,5
53,8
7,9
3,4
14,5
2,8
12,4
5,5

536

д/в

779

12,3

2101
6430

д/в
9048
д/в

59
7403

1,2
2,8

242

2,1

д/в
д/в
60082
1589
д/в
1198
0
д/в
д/в
д/в
1274
д/в
557

82
2
62830
1097
7330
994
47
79
578
1027
1564
2
642

8,3
1
7,4
1,1
4,5
29,9
1,3
5,9
24,8
6,7
11,3
0,2
9,7

226
272
202
32613
857
7874
1204
3
206
465
1093
1455
33
868
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Продовження додатку Б
1
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

2
Гонконг
Греція
Грузія
Данія
Домініканська
Республіка
ДР Конго
Еквадор
Естонія
Ефіопія
Єгипет
Ємен
Замбія
Зімбабве
Йорданія
Ізраїль
Індія
Індонезія
Ірак
Іран
Ірландія
Ісландія
Іспанія
Італія
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кенія
Киргизстан
Китай
Кіпр
Колумбія
Коста-Рика
Кот-д'івуар
Куба
Кувейт
Лаос
Латвія
Литва

3
27770
22033
5516
10267

4
84519
5802
3106
88528

5
46031
19481
1972
7002

6
7,4
25,4
28
3,8

5141

507

5637

33,3

191
1557
2918
770
9628
1023
947
1905
3990
2927
7679
9435
864
4967
8813
998
64995
48576
4560
4503
487
16537
2826
1261
2849
55622
2441
2565
2527
205
2970
259
3164
1843
2063

50
1278
1426
д/в
6180
д/в
д/в
792
1230
5181
18330
8770
д/в
7698
6676
400
11783
28460
10230
956
д/в
33518
д/в
д/в
1441
45844
1209
3911
798
д/в
355
д/в
3320
1362
1789

350
1487
2231
1184
7979
1026
642
827
5537
6439
20756
11567
867
1978
11093
1367
65100
45547
1555
3220
167
17476
10576
1833
468
56913
3231
4887
2954
129
2546
615
642
1244
1383

0,9
5,1
10
33,9
16,9
11
5,8
д/в
35,7
6,5
4,3
5,8
1,3
8270
3,9
15
14,5
7,2
1,8
28,6
2,3
3,1
7,5
16,5
17,4
2,3
23,1
7,7
18
1,1
д/в
0,6
18,78
6,7
3,5
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1
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

2
Ліван
Лівія
Люксембург
Маврикій
Мадагаскар
Макао
Малаві
Малайзія
Малі
Мальдіви
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбік
Молдова
Монголія
М'янма
Намібія
Непал
Нігер
Нігерія
Нідерланди
Нікарагуа
Німеччина
Нова Зеландія
Норвегія
ОАЕ
Оман
Пакистан
Панама
ПАР
Парагвай
Патуа Нова Гвінея
Перу
Південна Корея
Португалія
Республіка
Македонія
Республіка Польща
Російська Федерація
Руанда
Румунія

3
1355
34
1038
1039
222
14566
742
27437
190
1205
1680
10283
29346
1661
11
393
3081
931
790
73
1313
13925
1330
32999
2772
4855
16520
1519
823
1745
9549
649
182
3215
14202
9092

4
д/в
д/в
1516
257
д/в
1537
д/в
д/в
д/в
123
391
1850
18261
д/в
180
д/в
д/в
д/в
561
д/в
д/в
17928
959
83008
2276
д/в
д/в
3358
д/в
706
4429
462
д/в
2442
16081
д/в

5
6576
99
5488
1719
357
51556
36
22600
286
2645
1521
8885
16607
225
313
215
1613
517
502
86
601
14682
445
55924
8400
6490
13969
1949
971
5490
10484
314
3
3831
23008
17784

6
34,9
0,2
4,4
27,4
13,6
93,4
2,2
9,1
11,2
79,8
9,7
29,1
4
4,8
10,7
3,4
12,1
9,1
208
8,2
0,7
2
8,9
3,2
д/в
3,4
4,3
3,5
3,2
19,6
9,6
2,3
0
8,5
3,2
18,9

425

д/в

298

5,5

16000
32421
926
8442

56000
45889
д/в
12299

12311
19451
304
2225

4,8
3,5
24,5
2,7
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1
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

2
Сальвадор
Саудівська Аравія
Свазіленд
Сенегал
Сербія
Сирія
Сінгапур
Словакія
Словенія
Судан
Суринам
США
Сьєрра-Леоне
Таджикістан
Тайвань
Таїланд
Танзанія
Того
Тринідат і Тобаго
Туніс
Туреччина
Уганда
Угорщина
Узбекистан
Україна
Уругвай
Фіджі
Філіпіни
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чад
Чехія
Чилі
Чорногорія
Швейцарія
Швеція
Шрі-Ланка
Ямайка
Японія

3
1345
18259
756
836
1029
5430
11864
6643
2411
684
252
75011
44
213
450
24810
1113
282
412
6069
39811
1266
12140
1069
12712
2682
585
4833
3583
83767
11623
122
10617
3674
1350
9158
5660
1527
2080
13413

4
1515
19824
1657
д/в
д/в
5253
8903
3683
2642
д/в
д/в
68303
93
19
д/в
6444
д/в
д/в
д/в
3118
7982
511
16340
1150
22438
2396
124
3355
8731
28160
2763
98
9665
3169
д/в
11147
13291
1311
д/в
16903

5
1285
9263
16
637
1352
3176
19203
2619
2939
967
103
220757
35
107
2,4
42063
2043
44
557
3042
37371
811
7479
64
2263
1861
952
6052
3599
66803
10079
д/в
7611
3134
959
21006
12696
3278
2255
20790

6
19,8
2,6
0,8
18,2
7
16,1
3,3
2,8
7,8
16,1
4,4
9,4
2,4
12,8
д/в
15
23,4
3,9
2,8
14,1
16,9
17,1
6
д/в
3,5
13,6
47,2
8
3,5
7,8
38
д/в
4,4
3,6
52,1
4,7
5
19,6
52,3
2,4
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Продовження додатку Б
Витрати
туристів за
кордоном, %
від імпорту

Прямі
надходження
від туризму у
ВВП, млн.
дол.

Частка
туристичної
сфери у
ВВП країни,
%

№
п/п/

Назва країни

Витрати
туристів за
кордоном,
млн. дол.

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Австралія
Австрія
Азейбаржан
Албанія
Алжир
Ангола
Аргентина

7
31863
10849
3163
1689
685
508
6992

8
10,5
5
16
27,1
1
0,9
8,8

9
34572
20458
1505
697
5887
2057
22152

10
2,8
5,5
2,8
6
3,5
1,9
3,9

8

Багамські Острови

357

7,1

1842

20,9

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Бельгія
Бенін
Білорусь
Болгарія
Болівія
Боснія і Герцоговина
Ботсвана
Бразилія
Бруней Даррусалам
Буркіна Фасо
Бурунді
Великобританія
Венесуела
Вєтнам
Вірменія
Габон
Гайана
Гаїті
Гана
Гватемала
Гвінея
Гондурас
Гонконг
Греція

796
279
864
26404
102
1308
1459
977
211
53
29998
459
110
151
79935
2594
2150
1101
22
77
465
948
1033
30
509
22032
4001

1,8
10,9
5,8
6
4,3
3
3,9
7,5
2
0,9
9,4
10,8
4,7
25,4
8,9
4
1,4
20,1
0,8
3,5
9,8
4,9
5,1
1,7
4,9
3,5
4,9

5193
529
1237
11157
205
1148
1617
1012
401
619
56317
243
188
70
103740
18902
12742
383
142
107
312
1189
2099
137
1109
25021
14704

2,4
12
4,3
2,5
2,6
1,7
3,3
2,8
2,7
4,1
3,3
1,5
1,6
2,3
3,7
3
6,6
3,8
1,1
3,3
3,5
3,3
3,3
2
5,5
8
7,6
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Продовження додатку Б
1
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

2
Грузія
Данія
Домініканська
Республіка
ДР Конго
Еквадор
Естонія
Ефіопія
Єгипет
Ємен
Замбія
Зімбабве
Йорданія
Ізраїль
Індія
Індонезія
Ірак
Іран
Ірландія
Ісландія
Іспанія
Італія
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кенія
Киргизстан
Китай
Кіпр
Колумбія
Коста-Рика
Кот-д'івуар
Куба
Кувейт
Лаос
Латвія
Литва
Ліван
Лівія

7
563
10172

8
5,6
6,1

9
966
6024

10
7,1
2

761

3,8

3405

5

283
1021
1329
156
3486
158
378
д/в
1251
5583
17493
10263
813
д/в
6173
972
17969
28857
1919
527
563
33817
12871
206
568
164859
1895
5107
594
612
д/в
12280
51
908
1058
5179
1339

2,1
3,4
6,2
1,6
4,7
1,2
3,7
д/в
5
6
3,2
5,1
2,2
д/в
2,6
12
4,3
5,1
3,4
4,2
7
5,8
20,1
1
8,8
7,3
10,8
6,9
3,4
6,3
д/в
24
3,4
4,7
2,8
16
5,1

236
2124
875
2504
14483
1560
627
703
2037
5898
41582
28209
3358
10146
5006
1313
68844
76286
3078
2437
899
28499
5174
2296
90
224004
1231
5880
2489
707
2066
2600
571
1116
674
3606
1802

0,6
2,1
3,9
4,1
4,9
4,4
3
5,2
5,6
2
2
3,3
2,4
2,5
2,2
8,2
5,8
4,2
1,6
13,5
3,1
1,8
2,8
3,8
1,3
2,1
6,4
2
4,8
2,3
2,5
2,1
4,6
4,1
1,7
8,1
3,3
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Продовження додатку Б
1
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

2
Люксембург
Маврикій
Мадагаскар
Макао
Малаві
Малайзія
Малі
Мальдіви
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбік
Молдова
Монголія
М'янма
Намібія
Непал
Нігер
Нігерія
Нідерланди
Нікарагуа
Німеччина
Нова Зеландія
Норвегія
ОАЕ
Оман
Пакистан
Панама
ПАР
Парагвай
Патуа Нова Гвінея
Перу
Південна Корея
Португалія
Республіка Македонія
Республіка Польща
Російська Федерація
Руанда
Румунія
Сальвадор
Саудівська Аравія
Свазіленд

7
3608
503
168
д/в
106
12369
228
279
397
1910
12556
331
453
557
137
150
665
98
8573
21390
285
106630
4106
19330
17740
2304
2000
1060
6314
449
168
2113
25907
5391
186
9540
56383
146
2636
277
25137
105

8
3,6
6,4
3,5
д/в
3,5
5,7
6,1
10,1
2,7
4,4
2,9
2,9
7,7
8,1
0,9
1,8
7,6
5
10
3,4
4
7
д/в
13,1
3,22
6
3,9
3,5
5,4
3,4
2,7
4,4
4
5,9
2,5
3,8
12,9
10,3
3,2
2,5
9,7
4,5

9
1031
1321
548
16142
231
13004
441
1436
1397
7735
79674
470
60
313
1691
374
805
101
8283
13861
617
130746
8640
12515
17662
1813
7362
3860
9340
573
100
7376
24188
12563
150
7999
17856
261
2319
1114
15892
60

10
1,8
11,6
4,8
34,7
3,4
4,4
4,2
52,4
15,1
7,7
7
3
1
2,5
2,6
3
4
1,4
1,7
1,8
5
3,9
5,1
3,2
4,2
2,5
2,8
8,1
3
1,8
0,5
3,8
1,8
6,4
1,5
1,7
1,5
3,1
1,3
4,3
2,5
2
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Продовження додатку Б
1
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

2
Сенегал
Сербія
Сирія
Сінгапур
Словакія
Словенія
Судан
Суринам
США
Сьєрра-Леоне
Таджикістан
Тайвань
Таїланд
Танзанія
Того
Тринідат і Тобаго
Туніс
Туреччина
Уганда
Угорщина
Узбекистан
Україна
Уругвай
Фіджі
Філіпіни
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чад
Чехія
Чилі
Чорногорія
Швейцарія
Швеція
Шрі-Ланка
Ямайка
Японія

7
276
1360
912
23931
2622
1132
439
90
145678
24
29
д/в
8822
1206
68
102
770
5475
376
2718
д/в
5470
1622
111
12295
5286
59377
865
д/в
5172
2776
79
20241
18520
1922
454
28608

8
3,9
5,7
4,7
4,7
3
3,3
4,3
3,3
5,1
0,8
0,7
д/в
3,5
8,9
4,1
1
2,9
2,1
4,8
2,4
д/в
7,8
11,2
4,3
14
5
6,7
3,4
д/в
3,3
3,3
2,9
5,4
8,2
8,3
6,1
2,9

9
757
808
1393
13937
2035
1509
1932
70
487965
80
д/в
9501
36407
1906
162
843
2524
35898
920
4779
671
1305
1522
546
12494
4735
89157
4933
156
4612
8044
450
13844
12147
3547
1259
106658

10
5,5
2,2
4,7
4,8
2,4
3,6
2,6
1,2
2,7
1,8
д/в
1,8
9,3
4,1
4,1
3,2
5,8
5
3,7
4
1,1
1,4
2,8
14,1
4,2
2,1
3,7
10,1
1,2
2,5
3,4
11,3
2,1
2,5
4,6
8,9
2,6
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Продовження додатку Б

№
п/п/

Назва країни

Сукупні
капіталовкладення
у туристичну
галузь, млн. дол.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2
Австралія
Австрія
Азейбаржан
Албанія
Алжир
Ангола
Аргентина
Багамські Острови
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Бельгія
Бенін
Білорусь
Болгарія
Болівія
Боснія і Герцоговина
Ботсвана
Бразилія
Бруней Даррусалам
Буркіна Фасо
Бурунді
Великобританія
Венесуела
Вєтнам
Вірменія
Габон
Гайана
Гаїті
Гана
Гватемала
Гвінея
Гондурас
Гонконг
Греція

11
14435
3714
429
159
1609
512
7196
458
785
156
280
2486
50
372
765
200
131
346
18122
509
30
10
21468
5487
5178
80
60
20
120
269
729
20
442
5614
2983

Частка
зайнятих
працівників у
туристичній
сфері, %
12
4,4
6,1
2,6
5,5
3
1,6
3,7
28,9
2
12,3
4,2
2,6
2,2
1,6
3,1
2,4
3,2
3
2,9
2,5
1,4
1,9
5,3
2,6
5,2
3,3
1
3,6
2,9
2,6
2,9
1,6
4,8
8,6
11,3

Витрати
міжнародних
туристів
всередині
країни, млн.
дол.
13
19358
20568
2650
1625
301
1262
5340
2538
138
1093
1683
13580
201
1047
3501
864
714
623
6027
492
176
0
48420
1406
9735
914
10
90
669
987
0
0
652
43909
16466

ВНП,
млн.
дол.
14
1444189
437123
74145
13262
214080
128564
540164
8657
185415
4348
33862
534672
8701
76139
55837
34425
17977
15789
2353025
15102
12503
3094
2945146
20787
186049
10279
17182
2997
8711
38648
60422
6529
19511
289628
238023
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Продовження додатку Б
1
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

2
Грузія
Данія
Домініканська
Республіка
ДР Конго
Еквадор
Естонія
Ефіопія
Єгипет
Ємен
Замбія
Зімбабве
Йорданія
Ізраїль
Індія
Індонезія
Ірак
Іран
Ірландія
Ісландія
Іспанія
Італія
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кенія
Киргизстан
Китай
Кіпр
Колумбія
Коста-Рика
Кот-д'івуар
Куба
Кувейт
Лаос
Латвія
Литва
Ліван
Лівія

11
102
2545

12
5,8
3

13
2069
6895

14
16535
340806

542

4,5

6411

64077

279
1212
392
686
5049
215
106
80
600
2542
35283
13992
1473
3308
4184
596
18711
9657
2172
411
149
10376
1776
849
70
132450
304
2896
407
80
1392
414
370
309
261
1282
246

0,5
1,9
4,1
3,6
4,4
2,9
1,7
3,1
4,5
2,4
5,5
2,9
1,8
1,9
2,2
6,7
5,2
5
1,7
12,1
2,7
3,7
4,7
3,5
1,3
2,9
6,6
2,5
4,9
1,9
2,3
2
3,9
4,1
1,7
7,9
2

0
1949
1912
2817
7437
1358
605
507
5012
5993
19469
11816
1770
1325
10591
2128
61866
41010
1557
3504
603
15055
9364
1639
418
61189
2492
5111
2871
185
2841
724
693
1080
1195
6930
111

34677
100755
25953
52335
286435
43229
26758
13672
35765
303771
2049501
888646
221130
404132
248438
16693
1406855
2147952
212260
16551
31669
1788717
210002
60770
7402
10380380
23269
384901
48144
33956
172350
11676
31970
48232
49919
41148
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Продовження додатку Б
1
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

2
Люксембург
Маврикій
Мадагаскар
Макао
Малаві
Малайзія
Малі
Мальдіви
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбік
Молдова
Монголія
М'янма
Намібія
Непал
Нігер
Нігерія
Нідерланди
Нікарагуа
Німеччина
Нова Зеландія
Норвегія
ОАЕ
Оман
Пакистан
Панама
ПАР
Парагвай
Патуа Нова Гвінея
Перу
Південна Корея
Португалія
Республіка Македонія
Республіка Польща
Російська Федерація
Руанда
Румунія
Сальвадор

11
1061
134
293
3278
40
5268
108
120
190
3615
7564
182
30
650
132
503
143
40
5253
4164
125
27798
2333
4220
7448
638
3234
703
5012
70
108
2387
9051
2707
70
3563
6426
175
3197
372

12
2,5
11,1
3,8
32,9
2,8
4,2
2,3
30,2
16,5
6,8
7,5
2,4
0,8
2,2
2,3
3,6
3,2
1,2
1,6
6
3,8
7
8,8
5,5
5,7
2,7
2,4
8,6
4,5
1,4
0,4
2,5
2,2
7,9
1,4
1,7
1,4
2,6
2,2
3,8

13
1325
1622
743
36662
40
15414
162
2908
1608
7213
18414
196
257
227
1891
566
571
60
435
18293
551
43513
10021
5597
26008
1768
1079
6214
9050
510
0
4112
19519
15688
264
10049
13332
342
2101
1280

14
62019
13240
10595
32823
4263
326933
11915
2854
10582
109201
1282725
16684
7944
11981
62802
13353
19637
8025
573652
866354
11707
3859547
198118
500244
401647
77755
250136
43784
350082
29704
16060
202948
1416949
230012
11342
546644
1857461
8012
199950
25329
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Продовження додатку Б
1
2
116
Саудівська Аравія
117
Свазіленд
118
Сенегал
119
Сербія
120
Сирія
121
Сінгапур
122
Словакія
123
Словенія
124
Судан
125
Суринам
126
США
127
Сьєрра-Леоне
128
Таджикістан
129
Тайвань
130
Таїланд
131
Танзанія
132
Того
133
Тринідат і Тобаго
134
Туніс
135
Туреччина
136
Уганда
137
Угорщина
138
Узбекистан
139
Україна
140
Уругвай
141
Фіджі
142
Філіпіни
143
Фінляндія
144
Франція
145
Хорватія
146
Чад
147
Чехія
148
Чилі
149
Чорногорія
150
Швейцарія
151
Швеція
152
Шрі-Ланка
153
Ямайка
154
Японія
д/в – дані відсутні.

11
21625
20
125
271
163
14359
706
768
346
40
148837
30
д/в
5778
6638
1207
20
410
716
14156
336
941
320
243
825
234
1666
1287
33037
995
258
1873
5454
249
3577
2984
908
351
32837

12
6,4
1,5
4,7
2,2
3
4,3
2,5
4
1,9
1,1
3,8
1,7
д/в
2,3
6,3
3,4
3,3
4,6
5,3
2,3
3,1
5,8
0,9
1,2
2,8
12,7
3,3
2,1
4,2
9,8
0,9
4,1
3,4
10,3
2,8
3,7
4,2
8
1,9

13
8750
10
486
1271
1834
16509
2135
2636
1193
107
189711
40
д/в
17153
49008
2357
202
842
1733
35488
1152
6795
211
1557
1901
938
6464
3726
48159
8886
80
6562
3191
937
19174
14376
3656
2450
25727

14
752459
3676
15584
43866
71998
308051
99971
49509
73816
5297
17418925
5033
9242
529550
373804
47932
4604
28788
48553
806108
27616
137104
62619
130660
55143
4212
284927
271165
2846889
57157
13947
205858
257968
4462
712050
570137
59917
13787
4616335
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Додаток В1
Країни-лідери по залученому туристичному потоку, у 2016 році 262
Кількість іноземних
громадян, які в’їхали
в Україну − усього2
Усього
у тому числі з країн
Азербайджан
Болгарія
Білорусь
Канада
Китай
Чехія
Естонія
Франція
Грузія
Німеччина
Греція
Угорщина
Індія
Ізраїль
Італія
Казахстан
Киргизстан
Латвія
Литва
Молдова, Республіка
Нідерланди
Польща
Румунія
Російська Федерація
Сербія
Словаччина
Іспанія
Швеція
Туреччина
Велика Британія
США
Узбекистан
Інші країни

262

13333096
105606
37821
1822261
30281
19599
49002
15759
54152
48432
171118
14739
1269653
14047
216638
77787
37466
21057
29881
52187
4296409
34386
1195163
774585
1473633
30297
410508
18089
20126
199618
70296
138006
135355
449139

Із них – за метою поїздки
службова,
ділова,
туризм приватна
дипломатична
1295370
33397 172848
2
37
772
4680
8
273
8
77
7
2355
299
132
133
150
143
121
126
38
888
1110
4910
24
96
58
3622
1124
13
22
24
11188
12
11
186
750

Складено за даними Державна служба статистики. [Електронний ресурс].
http://www.ukrstat.gov.ua/

41
24
84361
1039
536
167
330
1135
45
2978
258
3
260
10752
1280
26
2
151
1273
190
751
132
35
44497
13
5
97
263
12192
2345
5701
7
1959

104059
36935
1726744
29162
18679
47643
15201
52871
45826
166169
14326
1184730
13570
200054
74032
37078
20961
28667
49456
4289184
33247
1194097
742710
1399527
27860
410064
17853
19812
175939
67805
132012
134173
443256

– Режим доступу:
312

Додаток В2
Виїзд громадян України за кордон у 2016 р., чол.263

Всього, у т.ч.
Азербайджан
Австрія
Вірменія
Болгарія
Білорусь
Кіпр
Чехія
Естонія
Фінляндія
Франція
Грузія
Німеччина
Греція
Угорщина
Ізраїль
Італія
Казахстан
Латвія
Литва
Молдова, Республіка
Чорногорія
Нідерланди
Польща
Румунія
Російська Федерація
Словаччина
Іспанія
Швеція
Швейцарія
Таїланд
Об'єднані Арабські Емірати
Туніс
Туреччина
Єгипет
Великобританія
США
Інші
263

Кількість громадян
України, які
виїжджали за
кордон
24668233
111
105905
22403
54162
1114457
80023
41754
11637
13814
92733
104517
275987
96419
2893370
146379
122294
36253
39235
57639
1655775
28386
92835
10111086
857728
3859820
886120
89606
15570
31713
17970
150673
5898
930657
417949
64528
36040
79660

Із них − за метою поїздки
службова
поїздка

організований
туризм

156157
34
342
197
10895
14300
102
66
108
−
−
3677
356
739
−
346
132
−
102
292
790
−
−
105072
3273
4885
−
−
−
−
−
445
−
9377
481
35
−
111

224646
989
9103
4180
8112
9545
2697
1474
2431
−
−
2753
8999
11315
−
8324
2332
−
1531
4954
2806
−
2
9436
2306
172
−
−
−
−
−
13680
3
93698
23351
−
19
434

Складено за даними Державна служба статистики. [Електронний ресурс].
http://www.ukrstat.gov.ua/

приватна
поїздка
24287430
26215
96460
18026
35155
1090612
77224
40214
9098
13814
92733
98087
266632
84365
2893370
137709
119830
36253
37602
52393
1652179
28386
92833
9996578
852149
3854763
886120
89606
15570
31713
17970
136548
5895
827582
394117
64493
36021
79115

– Режим доступу:
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Додаток Д
Кореляція показників розвитку міжнародної туристичної діяльності
на основі використання програмного продукту Статистика 10
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Додаток Е
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2016
рік1(млн.грн)
Усього
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство, мисливство та надання
пов'язаних із ними послуг
Лісове господарство та лісозаготівлі
Рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними
засобами та мотоциклами, їх ремонт
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними
засобами та мотоциклами
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними
засобами та мотоциклами
Транспорт, складське господарство, поштова та
кур'єрська діяльність
Наземний і трубопровідний транспорт
Водний транспорт
Авіаційний транспорт
Складське господарство та допоміжна діяльність у
сфері транспорту
Поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Тимчасове розміщування
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
Інформація та телекомунікації
Видавнича діяльність, виробництво кіно-та
відеофільмів, телевізійних програм, видання
звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного
мовлення
Телекомунікації (електрозв'язок)
Комп'ютерне програмування та надання інших
інформаційних послуг
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку,
архітектури та інжинірингу, технічні випробування та
дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
Наукові дослідження та розробки
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку,
інша професійна, наукова та технічна діяльність,
ветеринарна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне
страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг

січеньберезень
51591,7
6949,7

січеньчервень
119842,8
17402,3

січеньвересень
204450,1
29788,4

6768,8

17020,3

29209,8

176,7
4,2
17048,6
8323,1

361,7
20,3
40012,8
16453,6

548,8
29,8
68623,5
27601,4

5221,6

12022,0

17709,2

293,5

601,0

1047,8

2894,1

7915,8

11770,6

2034,0

3505,2

4890,8

3540,9

8150,2

14452,6

1952,2
36,6
99,2

4208,7
74,6
276,9

7574,2
127,9
495,3

1439,6

3554,2

6200,7

13,3
259,2
138,6
120,6
2442,4

35,8
547,2
292,1
255,1
5763,3

54,5
900,6
507,5
393,1
8984,5

610,5

1201,0

1844,4

1569,7

3841,7

6169,6

262,2

720,6

970,5

1161
3672,4
562,4

2521,7
8064,2
1517,4

4392,5
12990,5
2888,2

323,9

1030,7

2178,7

66,5

196,6

319,0

172,0

290,1

390,5

1256,0

3007,0

5457,7

543,9

2749,7

7576,7

160,1
276,8
121,4
52,2

443,4
849,5
226,9
111,6

895,2
1583,8
428,2
177,1

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції.
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Колектив авторів
Наукове видання
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА І
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

А 43 Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних
відносин [Текст]: колективна монографія / О.В. Баула, Т.М. Вісина,
В.В.Вісин, Н.М. Галазюк, О.В. Журавльов, О.М. Зелінська, О.Я. Кравчук,
П.Я. Кравчук, Л.В. Корольчук, О.М. Лютак, Л.В. Савош, О.А. Урбан. –
Луцьк: Вежа Друк, 2017. – 317с.
ISBN???????
У монографії здійснено комплексне узагальнення актуальних проблем що
стосуються розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин
зокрема. Визначено сутність та значення основних форм МЕВ та їх взаємозвязок.
Досліджено основні тенденції розвитку Міжнародного кооперативного руху.
Оарактеризовано вплив діяльності ТНК на динаміку економічного зростання економічно
розвинутих країн та країн, що розвиваються. Особливу увагу приділено дослідженню
особливостей розвитку сучасного ринку туристичних послуг та параметрам
транснаціоналізації туристичної діяльності України. Сформовано ряд заходів щодо
підвищення інвестиційної привабливості підприємств, а також запропоновано стратегії
забезпечення корпоративної безпеки вітчизняних підприємств.
Книга розрахована на науковців, керівників та спеціалістів управлінських структур,
аспірантів, студентів навчальних закладів.
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